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 ايناتيرومو ىصقألا برغملاو رئازجلاب صاخخ ىبرعلا بدألا خيرات نم ريخألا ءزجلا اذه
 لادنولاو نامورلاو نييقنيفلا مايأ ميدقلا اهخيراتو اهتيفارغجو رئازجلا نع ثيدحلاب هتأدب نادوسلاو
 ةلودلا مايأ سنوتل اهنم ىقرشلا مسقلا ةيعبتو ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا مايأ اهتالوو نييطنزيبلاو
 ةلود ىنسحلا سيردإ سسأو « ترهات ىف ةيمتسرلا ةلودلل نييضابالا جراوخلا سيسأتو ةيبلغألا
 : ةيبلغألاو ةيمتسرلاو ةسرادألا : ثالثلا لودلا ىلع ةيديبعلا ةلودلا تضقو « ساف ىف ةسرادألا
 رهتشتو ةرهاقلا ىلإ ةلودلا كلتي ىديبعلا زعملا لوحتيو . ةيدهملا مث اهل ةمصاع ناوريقلا تذختاو
 ةيئارو اهلعجو « ىجاهنصلا نيكلب ةيبرغملا دالبلاو سنوت ىف هنع بينيو ةيمطافلا ةلودلا مساب
 طاقسإو سنوتو برغملاب هلالقتسا هديفح سيداب نب زعملا نلعيو فورظلا روطتتو « هئانبأ ىف
 ِمْيَلَس ىنبو لاله ىنب بارعأ رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخلا هيلع طلسيف « هدالب نم ةيديبعلا ةوعدلا
 اولوتساو © سنوتو ايبيل ىلع اوفحرزف « نوديزي وأ نويلم فصن اوناكو « ديعصلا ىقرشب نيلزانل
 نب زعملا مع نيكلب نب دامح ناكو . لسنلاو ثرحلا اوكلهأو « ندملا نم اهريغو ناوريقلا ىلع

 مهتلود مهل ملّْسَتو لاله ىنب اوروادي نأ هانبأ عاطتساو رئازجلا ىقرش ةياجب ىف لقتسا سيداب
 ىف ةيصفخلا ةلودلا هتلود ةالو دحأ سسأو « نيدحوملا ميعز نمؤملا دبع اهيلع ىضق نأ ىلإ

 ناسملت ىف نايز ىنب وأ داولا دبع ىنب ةلود تماق خيراتلا سفن ىفو . رئازجلا ىقرشو سنوت
 ندم ىلع نابسإلا ىلوتسيو ىرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوا ذنم ناتلودلا روهدتتو « رئازجلا ىبرغو
 لاجر نم نايكرت نالطب رئازجلل بضغيو « ةيبرغو ةيقرش «ىرئازجلا لحاسلا ىف «ةددعتم
 ؛ نارهوو ريبكلا ىسرملا ىتنيدم ادع اميف ىرئازجلا لحاسلا ررحتو . نيدلا ريخو جورع امه رحبلا
 نأ ىلإ احل ةعبات تلظو ةّيئامثعلا ةلودلا رئازجلا تعبتو « اعيرس ريبكلا ىسرملا ةنيدم ررحتتو
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 ةيقينيف : ةيبروأو ةيقيرفإو ةيويسا سانجأ نم رصانع - ربربلا نم اهلهأ عم - رئازجلا لزنتو
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 امج لك ىف اهزني لظو . مهشويج ىف تمظتتا ىتلا ةيمالسالا بوعشلاو برعلا دونج

 7 و تامرونلا اهيلع ١ ةيلقص ناكسلا !| ٍ '

 نم اريثك 0 أ ناسأل 2 0 اهيلع 0 ِ 0 هناا نع
 ا مس ماع ليوتسا نيح سلدتالا ىملسم نم

 ضو « كرت ريغو كرت :ةيراشكنالا نم تايماح نويتامثعلا اهتالو اهيلإ بلج م ابروأ ىراصن
 . ةيصخشلا ةوق نم هب زاتمت امل رئازجلا ىف تباذ رصانعلا هذه

 لقنلا راجشأ اهب 5 « ماعنألا يرو ريعشلاو حمقلا ةعارز رثازجل ١ ىف ةشيعملا ساساو

 تاجوسنملاو فرخلا يقرأ ىلا ةعانصو ةيوديلا تاعانصلا رثكت 5 ؛ فتص لك نم هك وغلاو

 "و ع ةفاتخم كاذلب ىل ةرشتنم تتناك ” نوتيزا رصاعمو ؛ ةيريرساز ةيثوصلو . ةينطقلاو ةيناتكلا

 ىتح 3 نكسملاو لكأملاو ىبلملا ىف هفر , ل سو ءارغلا عستاو ةراجتلا ترهدزاو 8 ناتيخلاو

 ةرامحلا ةله 00 . هيف حس ةراضح ةرصضحتم هنأ تدملا 1 ضمن كأاسملت كل , رعشنل

 اوناكو « ايبرع يالا اهمش حبصي ىتح - عقلا دعي -- نرق ففصت مي ا ل ةيدوهيلاو

 58 رصتلا مه بتكي ملو ةيضاباإلا دض حالسلا اولمحو ةلزتعملا ةلودلا كلت طيخ ىف رثاكتو

 تعاش . مربل لإ ةيكلام تلظ ظ نيررئازجلا ةماع نكلر نيينامثعلا ٠ دهع ىف يفتح بهذملا

 ةيرداقلا هاتقيرط ترشتناو رئازجلا ىف داس ىذلا ره ىنسلا فرست نأ ريغ ( بيعش د

 . ةيلذاشلاو

 ىدتجلا ناك ذإ « مالسالل نورشانلا نوحتافلا رئازجلاب ةيملعلا ةكرخلا ىلع ماق نم لوأ ناكو
 ميركلا نارقلا مالسالا ىقنتعم ظرف ىف ذخأي ةليبق وأ ةدلب ىف هرم لق عضي نأ درجمب ح تامل

 ةكرحلا تذخأو . هلفاوتو مالسالا ضورفو بطاختلا ىف ةيبرعلا ملك ضعبو هررس ضعب وأ
 ثيح خويشلا تاقلح نم اهبامو دجاسملاو بيتاتكلا لضفب اعيرس ومنت رئازجلا ىف ةيملعلا
 ”ميسأت ومنلا ىف ةعرس ةكرحلا دازو . ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلا ىفلتخم ىف تارضاحم ىقلت
 لودلا ةيملعلا ةكرخلا ىعرت تناكو . دجاسملا ىفو امهيف تابتكملا ءاشنإو اياوزلاو نرادلا
 ةلودو اهتعلقو ةياجب ىف دامح ىنب ةلودو ترهأت ىفةيضاب لا هلودلا ع رئازجلا ىف تاشن ىتلا

 ةيملعلا ةكرحلا طاشن ىف ةيوقلا لماوعلا نم ناكو . ناسملت ىف دا ولا دبع ىئب ءأ نايز ىتب
 تضرعو . رشع ىداحلاو ىرجملا عباسلا نرقلا ىف فالالاب اهيلإ نييسلدنألا حوزن رئارجلاب
 لثملايو « قطنملا ملعو ةفسلفلا ىفو ةيبطلاو ةيكلفلاو ةيضايرلا لئاوألا مولع ىف | ءالعألا اهءاملع
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 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع ىفو « ةغالبلاو ضورعلاو وحدلاو ةغللا مولع ىف

 , روصعلا فلتخم ىف هروطت روصيام ملع لك عمو

 ىرئازجلا بعشلا ناكو ع مالسالا لبق رئازجلل ىلامشلا لحاسلا ىف ةرشتنم ةينيث'اللا تناكو

 مهنيد ةغل اهنأل « ربربلا ةنسلأ ىف نيتغللا رهقت ةيبرعلا تذخأو « هموقو هئابا ةغل ةيربربلا ملكتي
 ةيلامشلا ندملا ةصاخو « ةرجهلل ىناثلا نرقلا ذنم ةريبكلا ندملا تبرعت بير نودبو « فيبحلا
 تمنتأو .ةيمويلا مهتايح ىف ةيربربلاب بطاختلا سانلا ىلع بلغي لظيف لابجلاو لخادلا ىفامأ
 بارعألا ةغل نأ نوئظملاو « رئازجلا برعت ىرجحهلا سماخلا نرقلا فصتنم ىف ةيبارعألا ةفحزلا
 : ةصق ىف فرعن ام وحن ىلع ىبعش رعش أشدي ذخأو عباسلا نرقلا ذنم دسفت تذخأ ةحيصفلا
 ( هرارعش رثكي ذأ دقو « ايلعلا ةملكلا هلو ء رطيسملا وه لظ حيصفلا رعشلا نأ ريغ « ةيلالفل

 ميدملا ءارعش نع ثيدحلا لّصفأ تذخأ مث . ةفلتخملا روصعلاو لودلا ىف مهمالعأ تركذو

 ىتنونتلا دمحم نب هّللا دبعو ىلشهنلا ميركلا دبعل مهنم تمجرتو « لودلاو نمزلا رم ىلع مهمهأو
 فولخلا نب باهشلاو ىناسملتلا ىرغثلا ىسيقلا فسوي نب دمحمو سيم نباو ( ةليم ىضاق )
 ءارعش لئملابو « ىناثلا ىسوم ومح وبأ همالعأ نمو « رخفلا ءارعش تضرعو . ليجوقلا دمحمو
 رعشلا باحصا تضرع آ5 « ىسادنملا ديعسو ىترهاتلا دامح نب ركب نيئاجحلا رابك نمو « ءاجملا
 نع تثدحتو .قطنملا ملع ىف قنورملا ملسلا مظان ىرضح.ألا نمحرلا دبع مهذاذفأ نمو ىميلعتلا

 ؛ ىلع نباو ىسيرألا دمحأ نب دمحم : همالعأ مهأل تمجرتو روصعلا رم ىلع لزغلا ءارعش
 ليلحتو ىناسملتلا ىجيجفلا رابجلا دبع نب ميهاربال ةمجرتلا عم ةعيبطلا فصو ءارعش تضرعو
 نب ىلع نب دمحم : هملعل تمجرتو « نمزلا رم ىلع ءاثرلا ءارعش تلوانتو . ديصلا ىف هتمحلم
 ميحرلا دبع نب شيعلا وبأ امه نيملعل تمجرتو فوصتلاو دهزلا رعش تضرعو . ىعلقلا دامح
 , ىرئازجلا خيراتلا رم ىلع ةيوبنلا حئادملا ءارعش نع تثدحتو . ىزاتلا ميهاربإو ىجرزخلا
 . فيرشلا ىوبنلا ميدملا ىف ناويد هلو « راطعلا هللا دبع نب دمحم تمجرتو

 ماملالا عم ناسملتو ةياجب ىفو ةيمتسرلا ةلودلا دهع ىف اياصولاو بطخلا نع تثدحتو
 : هنبال ىناثلا ىسوم ومحوبأ اهمدق ةريبك ةيصو وهو « كولملا ةسايس ىف كولسلا ةطساو باتكب
 ةلودو ةيدامحلا ةلودلاو ةيضابالا ةلودلا دهع ىف ةيناويدلا لئاسرلا تضرعو . نيفشات ىب

 ع ةيصخشلا لئاسرلا تضرع م5« ىنامثعلا دهعلا ىف لثملابو ؛ ناسملت ىف داولا دبع ىنب وأ نايز ىنب

 ةياهن ىتح ةيصخشلا لئاسرلا ىف عجسلا عويش اظحالم ةروهشملا بيبرلا نبا ةلاسر تلّلحو
 تاعوضوملا ضعب اهيف نولوانتي ةيبدأ لئاسرب هبشأ تاماقم ءابدألا بتكيو . ىنامثعلا دهعلا
 . ةيبدألا ةذاحشلاو ةيدكلا لع ةمئاقلا ىريرحلاو ىناذمهلا تاماقم ديلاقتب مامتها ىأ نود
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 ىنارهولاو ىم لاقلا نم>رلا دبع مساقلا وبأ مهو « نييرئازجلا باتكلا مالعأل كلذ دعب تمجرتو
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 نامورلاو نييقينيفلا نمز ميدقلا هخيراتو هتيفارخج نع تثدحتو ىصقألا برغملا ىلإ تلقتتاو
 نيعبسلا ماوعألا ىف هب مالسإلا رشنو ىصقألا برغملا حتف برعلا متو . طوقلاو نييطنزيبلاو
 ىبرعلا شيجلا ىف ىبرغملا بابشلا ضعب ذئئيح ماظعلا ةالولا دنجو ىرجحلا لوألا نرقلل ةممخلا
 ىف ةيمأ ىنب ةالو نأ ريغ : داوقلاو ةالولا ضعب مهنم اوراتححاو برعلل داس ءامفر اوحبصأف

 بوعشلا ىف اهعابتاب فينحلا نيدلا رمي ىتلا ةسايسلا هذه نع اوفرحنا ىرجحلا ىناثلا نرقلا
 جراوخلا نم ةيرفصلا ةصرفلا زهتتاو « املظو امس برغملا لهأ اوقاذاف « ةديدجلا ةيمالسالا
 ةيرفص نبي ةددعتم بورح تبشنو نوريثك مهعبتو ( ىصقألا برغملا مهتاعد اولسرأو

 تماقو ةساملجس ىلإ اوبحسناو لامشلا ىف مهتروث ىللع يضف نأ ىلإ ةيمأ ىني لب هالو برغملا

 نب نسحلا ليلس سيردإ عاطتساو . سلدنألا ويومأ اهيلع ىضقو « ةيرفصلا راردم ىنب ةموكح اهب

 برغملا ىف ةيبرع ةيمالسإ ةلود لوأ ىهو « ةسرادألا ةلود ساف ىف نّوكي نأ بلاط ىبأ نب لع

 . ىرجملا عبارلا نرقلا ىف اهيلع ئيضقو ءةيبرعلاو ةيمالسالا مولعلاو مالسالا هب ترشنو ىصقألا
 ةضهن هب ثدحتو « ىرجهلا سماخلا نرقلا طساوأ ىف ىصقأل برغملا نيطبارملا ةلود لظتو
 ايقيرفأ عبر 8 مالسإلا رشنتو نايسأالا ىراصت نسارب نم سلدنألا دقنتو ةيبدأو ةيملع

 ضعبي ةرثأتم ةديقع ترموت نيا اهميعزا رشدت نأ ةلواحم نيدحوملا ةلود اهفلختو « ةيرادملا
 ةيسنوتلا ايقيرفإو ايبيل لحاس ذاقنإ ىف انسح ءالب ةلودلا هذه ولبتو « ةلزتعملاو ةعيشلا ءىدابم

 اهيف اوقحُّس ىتلا كرألا ةعقوم ةصاخو ةعقوم ريغ ىف نابسالا ىراصنب ليكنتلاو نامرونلا نم
 نع عافدلاو سلدنألا ىراصت ةلزاتم ىف ميظع رود اطو نيرم ىنب ةلود اهفلختو . امحس

 طيخملا لبع ىناوملا ضعبل ىلاغتربلا لالتحالا ءازإ اهمايا رحخاوا ىف تلذاخت اهنا ريغ « ةطانرغ

 عرف نويساطولا مهمواقو . ةفينع ةمواقم نييلاغتريلا امواق نييبرغم نيياشب تهونو . قاقزلاو

 ىداو ةكرعم ىف اقحم نييلاغتربلا اوقحو نويدعسلا مهفلخو « مهتعاطتسا ردقب نيرم ىنب نم
 نمو ةيفوصلا مهمواقو . اهيلع اولوتسا ىتلا ىناوملا نم نوبحسني اوذحخأو مهكلم لتكو نزاخملا
 . هدعب اهيل اوداع اوناك نإو , ةديدجلاو رومزاو شئارعلا ررحب ىشايعلا دمحم هللا دبع وبأ مهمهأ

 هللا دبع نب دمحم هديفحو شئارعلاو ةجنط ررحم ليعامسإ اهماكح مهأ نمو ةيولعلا ةلودلا تماقو

 ةيراضح ةضهن دوقيو 1813/7 ةنس دمحم نب نسحلا ةلودلا كلت شرع لتعيو «.ةديدجلا ررحم
 ىصخألا برغملا ىف ثيدحلا رصعلا ءدب دعي هدهع نأ انيأر ىفو « ةيركفو
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 رقتسا نمو ةقيحسلا روصعلا ذنم هناكس ربربلا مه ىصقألا برغملا ىف ناكسلا رصانعو

 نم مهشويج ىف مظتنأ نمو برعلا مث طوقلاو نييطنزيبلاو نامورلاو نييقينيفلا نم مهرايدب
 دهع ىف ىصقألا برغملا ىلإ نورجاهملا أ « ةيقيزنالار ةيويسالا ةيمالسالا بوعشلا

 ىداحلاو ىرجملا عباسلا نينرقلا ىف مهدعب رجاه نمو ىرجحلا ىناثلا نرقلاب ىضبرلا مكحلا

 : ةيمالسإلا دوهعلاو نامورلاو نييقينيفلا دهع ىف برغملاب مهنم لزن نمو دوهيلاو « رشع
 ىدحوملا روصنملا ذختاو « نييطنزيبلاو نامورلا نم برغملا ىف اياقب مهنم تلظو ىراصنلاو
 ىراصت نم اريثك طسوتملا رحبلا نم ةنصارقلا بلجو « ةئامسمخ هدادع مورلا نم اسرح

 رضخلاو لوقبلاو ةرذلاو ريعشلاو حمقلا ةعارز ىلع نوشيعي ىصقألا برغملا لهأ ناكو . ابروأ

 نم ربلا ديص رثكي ك راهنألاو تاريحبلاو طيحملاو طسوتملا رحبلا لحاوس ىلع ديصلا رثكيو
 فاتصألا عيمج نم هكاوفلا راجشأ رثكتو « ىشحولا رقبلاو لوعولاو ماعنلا : ةيشحولا تاناويحلا

 ةعزاي ىني ىف اوعنصو « ديدحلا ةصاخو نداعملا رثكتو « ةغابصلل ةلينلا راجشأو لقنلاو ليخدلاو

 تاشنملاو ندملا ضعب ءانيل ايه امم ءانبلا داوم رثكتو ع ىرخأ ىلإ رهن ةفض نم روبعلل « كيرفلت »

 شكارمب ناكو . ةيريرحلاو ةيناتكلاو ةيفوصلاو ةينطقلا تاجوسنملا رثكتو « ةريثكلا ةيئارمعلا
 ةريبكلا كدملا ىف سانلا ءارث رثكو اميظع !راهدزا ةراجتلا ترهدزاو . ىشحولا ناويحلل ةقيدح

 ةيلستلا بعلو لكأملاو سبلملا ىف هفرلا مظعو « قدنف اتئامو مام ةئام سافب ناكو ؛ ىتاوملاو
 . ةعساو ةيانع ىقيسوملاب اونعو ؛ دوسألا عم ناريثلاو لاجرلا عارصل احرسم ساف نيطالس ماقأو

 تاييدأو تاملاع نهنم تاريثك تناكو « مي ةناكمب ىظحت ىبرغملا عمتجملا ىف ةأرملا تناكو

 ضعب ندقنيو مهنرواحيو ءارعشلا اهيف نيقلي ةيعوبسأ تاودن نهتايلضف ضعبل ناكو « تابيبطو
 ءاملعلا رضاحتي ؟ هقفلا ىف ءاسنلا رضاحم نم نهنم ناكو « ةسيفن زئاوج مهنحنميو مهراعشأ

 ةيرفصلا ىتديقع ىف لوقلا تلصفو . ىهقنفلا ىكلاملا بهاملا عويشب تمملاو 2 بالطلا هيف

 ةلود رصع ىف هراهدزاو ةيرهاظلا بهذم ىفو ىصقألا برغملا ىف ةرتف اترشتتا نيتللا ةلزتعملاو

 نأ فيكو ةيملعلا ةكرحلا تلوانتو . هراشتناو فوصتلاو دهزلا ىتكرحب تمللأو « نيدحوملا

 دجاسملاو بيتاتكلا نم ملعلا رود نع تثدحتو « نيملعمو مالسالل نيرشان اوناك نيحتافلا

 نييسلدنألا لوزنل ناك امو ةيملعلا ةكرحلل ةفلتخملا لودلا ءامنإ نعو تابتكملاو اياوزلاو سرادملاو

 مولع تضرعو . هيف ةعساو ةيميلعت ةكرح ثعبو ءامنالا اذه ىف لمع نم ىصقألا برغملا ىف
 ةغللا مولع مالعأ نع تثدحتو « قطنملا ملعو ةفسلفلاو بطلاو تايضايرلا ىف اهمالعأو لئارألا

 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع مالعأ نع تثدحت لئملابو ةغالبلاو ضورعلاو وجنلاو

 , روصعلا رم ىلع هروطت نع حضاو نايب اعيمج مولعلا هذه نم ملع لك عمو « خيراتلاو مالكلاو
 , هلامعا مهأ ماع لك عمو

 ةلود تسّساو 5 مالسالا ىف هريهامج لوخد ذنم برعتلا ىف ذأ دق ىصقألا برغملا ناكو
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 لع - ةوقب - - تلمعف ؛ ةيمالسإ ةيبرع ةلود تناكو مالم هاا“ ةئس اق ىف ةسرادألا

 ميركلا نارقلا اهب ةئشانلا ظيفحتو ندملا ىف بيتاتكلا حتفب تينعو ؛ ىصقألا برغملا بيرعت
 كلذبو « ةيبرعلا سانلا نوملعي مو ءاهقفلاو نيثدحملاو نيرسفملا تاقلح دجاسملا ىف تأشنأو
 2 ىربكلا ةيبارعألا ةرجيلا ثدحمو . ىصقألا برغملا ىف : مالسالا خسرو ةبورعلا تخسر

 روديو . ىصتقألا برغملا ىلإ تبرست اهنم ةليلف رئاشع نا ريغ ىرجملا سماخلا نرملا فصتنم

 ةلاضلا ةطاوغرب ةلحن نمو ضفاورلا نم هنورهطيو ىصقألا برغملا نوطبارملا لخديو « نمزلا
 هرثأ كلذل ناكو ىصقألا برغملا ناكس ىف نوجمدني ةلودلا كلت دهع ىف نويسلدنألا لجخأو
 نم افلأ ىصقألا برغملا ىلإ نمّوملا دبع لقنيو . ةصلاخ ةيبرع سلدنألا تناك ذإ مهييرعت ىف
 ةنس ىفو ؛ هناكسب اوجزتما « ةرقو حايرو ةبغزو جبثألا لئابق نم : رئازجلا ىف بارعألا لئابف

 ؛ نوريثك هالو سلدنألا ىف داهجلل رئازجلاو ةياجب بارعأ نمُوملا دبع خرصتسا ما1717/ههد8
 لئابق اياقب بوقعي هنبأ لقنو 2« مهنم محض دشح هآبلق حاير ةلييق فسوي هنبأ اعد ةياغلا سفنلو
 راغزأو لامشلا ىف طبملا ىتقطنم حاير ةليبق لزنأ :ىصقألا برغملا ىلإ مشجو حايرو حبثألا
 حاسنأو ع ةلداتو ةلاكد ىقطنم ىف جبثألاو برغلا ىف ةئسمات ةقطنم مشجا ةليبق لزتأو برغلا ىف
 ىصقألا برغملا برعت هلك كلذبو « ىصقألا برغملا رايد ىف بارعألا ءالؤه نم نوريثك

 . ايئاهن

 نيطبارملا ةلود رصع ىف ةطرفم ةرثك نورئاكتيو ةيسيردالا ةلودلا رصع ذنم ءارعشلا رثكيو
 لود نم اهب ناك امو روصعلا كلت لك ىف نيمهملا مهمالعأ تضرعو « روصع نم اهالتامو
 حيشوتلا نف ىف سلدنألا ءارعشل ىصقألا برزغملا ءارعش ةذملتو تاحشوملا ءارعش نع تثدحتو
 تثدحت 6 «روكاز نباو غابصلا نباو ةلّرغ نبال مهنم تمجرتو « نيهبان ةبراغم نيحاشو روهظو
 ءارعش تضرعو . ىزاتلا عاجش نباو ريمع نبال مهنيب نم تمجرتو ؛ لاجزألا ءارعش نع
 نب دمحأو ىلازوهلاو نانملا دبع نباو ىوارجلاو سوبح نباو عابنز نبال مهنيب نم تمجرتو جدلا
 باحصألو ىلذاشلل تمجرتو ءاجحلاو رخفلا ءارعش تضرع اك « ىنانعوبلاو ىغوغدلاو ىضاقلا
 تمجرتو لزغلا ءارعش نع تثدحتو . نانولا نباو ىزوزلملا زيزعلا دبعل تمجرتو ىميلعتلا رعشلا
 زيزعلا دبعل تمجرتو فصولا ءارعش نع تثدحت لثملابو ٠ ىملسلا رمعلو ىدحوملا عيبرلا ىبأل
 نب نسحلا ىسويلا ىلع ىبأو ىئانزجلا بيعش نبال تمجرتو ءاثرلا ءارعش تضرعو « ىلاتشفلا
 تمجرتو ةيوبنلا حئادملا ءارعشو « لنا نبال تمجرتو فوصتلاو دهزلا ءارعشو «0 دوعسم
 . لحرملا نب ؛ كلامو ةزابح نب نوميل

 ع ظاعولاو ءابطخلا مهأ نايب عم ظعاوملاو بطخلاب تادبو ؛ هباتكو رثنلا ىلإ رعشلا تكرتو
 روصعلا فلتخم ىف لئاسرلا ضعب ضرع عم اهباتك مهاو ةيناويدلا لئاسرلا نع تثدحتو
 تضرعو « اهباتكو اهجذامن مهأو تاماقملا نعو ةيصخشلا لئاسرلا نع تثدحن لتملابو « لودلاو
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 تممملاو ع ىشايعلا ةلححرو ىردبعلا ةلحرو كيشر نب و اهتمدقم ىفز ةمهملا تالحرلا

 ىلع نب دمحمو ةطوطب ناو ةيطع نب دمحأ رفعج وبأو ضايع ىضاقلا : مهو « باتكلا رابكل
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 ذوفنو ةيوارحصلا ةجاهنص لئابق نم اهناكسو اهتيفارغج تضرعف ايناتيروم ىلإ تلوحتو

 عبارلا نرقلا فصتنم ىتح تشغدوا ىف محل ةرامإ مايقو عفان نب ةبقع ذنم مهيلإ مالسإلا
 داهجلل ممل هعفدو نيطبارملا مساب محل هتيمستو مهنيب نيساي نب هللا دبع خيشلا لوزنو ىرجملا
 ضفاورلا ةوعد نم ىصقألا برغملل رمع ني ركب ىبأ مهدئاف ريهطتو ىبرغلا نادوسلا ىف

 بمرخملا هكرتو مالسالا رشنل ىرادملا نادوسلا ىلإ هعوجرو « ةلاضلا ةطاوغرب ةليبق ةوعدو

 ةيناتيروملا ةجاهنص ةلود وأ نيطبارملا ةلود تذقنأو . نيفشات نب فسوي همع نبال ىصتألا
 كلذبو . هتلود ىلإ اهّمضو .نابسالا ىراصن دض اهوارمأ هخرصتسا نيح سلدنألا هتدايقب
 ةلاضلا تاوعدلا نم ىصقألا برغملا ريهطت : ىربك لامعأ ةثالث ايناتيروم ةجاهنصل نوكي

 ايقيرفإب نادوسلا بوعش ىف مالسإلا رشنو « نابساإلا ىراصن نئارب نم سلدنألا ذافنإو
 دهاجملا راوغملا لطبلا ةافو دعب تككفت ايئاتيروم ىف نيطبارملا ةلود نأ ودبيو . ةيرادملا

 حلاص ىبموك اهتمصاع نم ءاهقفلا ضعب رفيو « ةناغ اهندم ضعب عبتتو « رمع نب ركب ىبأ
 اهب رميو . ىلام اهتزغ نيح ونكبنت نم لثملابو « وصوصلا ةليبق اهتزغ نيح هتالو ةنيدم ىلإ

 نم اريثك ايناتيروم ىلإ لقنيو «٠ ىرادملا نادوسلل هوزغ ىف ىدعسلا روصنملا دمحأ شيج

 , ايئاهن اهبيرعتو ايناتيروم ىف عساو ريثأت كلذل نوكيو ءاهريغو ناسح : ةيبرعلا لقعملا لئابق
 رصعلا ىتح- ةمظنم ةمركح اهيف موقت الو ةلصتم بورح اهرئاشعو اهلئابق نيب بشتتو
 . ثيدحلا

 لقعملا لئابق نم نوريثك اهزنو « اهديبعو ةجاهنص لئابق نم نوفلأتي ايناتيروم ناكس ناكو
 نحخدلاو ريعشلا ةعارز ىلع ناكسلا شيعيو « ةيادواو شيباربلاو ناسح لئابق ةصاخو ةيبرعلا
 ؛ اهرومجب اوتاتقيل ليختلا نوعرزيام مهأ نمو « لكلا ءارو اهب نيلقتم مامنألا ىعرو حمقلا
 ةعساو ةراجت ىرادملا نادوسلا لهآ عم مهو . ىعارملا لهأ نم الاخ نرسحأ عورزلاو ندلا لهاو
 ايقيرفإ ىف ىبرغلا نادوسلا ىلإ هتاحر ىف ةطوطب نب امل لهذ « ةعفترم نامثأب مهل هنوعيبيو حلملاب
 ءىشلا وه هنأو ٠ مهرايد ىف ةيساقلا ةرارحلا ببسب هيلإ مهتجاح ىدم فرعي نكي مل هنأكو

 ةراجت ةيمهالا ىف حلملا ةراجت ىتو . اعيرس رخبتي الف مسجلا ىف ءاملا ظفحي ىذلا ديحولا
 اومدق نوديري ام امهب نورتشي غمص وأ حلم مهعم نكي مل اذإو « دوقن محل سيلو . غمصلا
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 ةيرقلا نّيعت دقو خويشو ةداس محو « ةيودب مهتشيعمو « ةيلوأ مهتاعانصو . اماتغأ نمشلا عئابلل

 . فرعلا بسحب , زاهجلاو قادصلاو ( ىكلام ( ىعرش جاوزلاو < ايضاق ةدلبلا وأ

 هنوحتفي وأ ادلب نورتي ال نوملسلا ناك ذإ « ملعلاو ميلعتلا هقفار الإ ادلب مالسإلا لخدي مو

 « بيئاتكلا مهل نوكشنيو نارقلا سادلا نوظفحيو مالسالل نوعدي اوذيخأو |دجسم هيك اوماقأ الإ

 نم ائيش مهيلع نوسردي دجاسملا ىف ءاملعلا تاقلح ىلإ نارقلا ظفح دعب ةعئانلا لوحتتر

 ىف ثدح كلذ لكو « ةيبرعلا مهيلع نوسردي اك هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نارقلا ريسفت

 ليبس ىف نيدهاجم ىلإ اهلهأ لوحت دقو « ةيمالسالا تاكيبلا ةيقب لثم كلذ يف اهلثم ايناتيروم

 ةيميلعت ةينيد ةكرح كلت تناكو . ىبرغلا نادوسلا ىف هئوملعيو فينحلا نيدلا-نورشني هللا

 ايئاتيروم ءاملع ىلإ فرعتأ نأ تلواحو « هدعبو ىرجحلا سماخلا نرقلا ىف ةجاهنصل ىربك
 اسح : ةيبرعلا لقعملا لئابق لضفب اهبيرعت هيف تلمكتسا ىذلا ىرجملا رشاعلا نرقلا لبق

 نم ةرشع ةيناثلا ىلإ ميركلا نارفلا ةيبصلا ظيفحت ىلع نمقي ىئاللا نه ءاسنلا تناكو « اهريغو
 فلتخت نادلبلاو . خويشلا تاقلح ىلإ نولقتني بيتاتكلا ىف ةرودلا هذه دعيو «٠ ,هرمع

 رعشلا نيواودو ةيبرعلاب 26 داليو « هيتك و هقفلاب أدت دالبف ةرشابم كلذ دعب ىبصلا هس ردي أميف

 بالطلا لثم ءاملعلا ناكف « ميلعتلا ىلع قفنت ةموكح كانه نكت ملو . ةيرعشألا ةديقعلاو

 مولعلا فلتخم ىف اهنوسرادتي اوناك ىتلا بتكلا مهأ تركذو . مهشيع بسكل نولمعي
 هقفلاو ىوبنلا ثيدحلا ىفو هريسفتو ميركلا نارقلا ةءارق ىف ءاملعلا مالعأ تضرعو « بادآلاو

 . مالكلا ملعو ةيبرعلا ىفو

 هللا دبع خيشلا ةكرح عم ومنلا ىف ذخأو « ائيطب أدب هنأو ايناتيروم برعت نع تثدحتو

 ةيملع ةكرح نم اهب ماقام لضفب برعتلا اذه ىلإ ندملا نم اهريغ تقبس هتالو نأ وديبو نيسأي
 اهتايح ىف ةيربربلا ةغللا مدختست تناك - هنالو ىف اضيأ امبرو - ايناتيروم ىف ةرثكلا نأ ريغ
 ١ اهنكلر اهبرعت مت ةيبرعلا لقعملا لئابق نم اهتاوحأو ةيناسحلا لئابقلا ترشتنا اذإ ىتح ةيمويلا

 تذخأو ٠ لقعملا برع ةنسلا ىلع ةعئاش تناك ىتلا ةيبرعلا ةيماعلا تقطعت امنا ؛ 97 قطنت

 دمحمو هكزار نبال تمجرتو « حيدملا ءارعشب تاديو ( ةفلتخملا تاعرضوملا ءارعش ضارعتسا يف

 تمجرتو « ءاجحلاو رخفلا ءارعش تضرعو « ىرلعلا ليلجلا دبع نب مرحو ىنئاميدلا ىلاديلا
 دمحأ نب بابل تمجرتو « ءاثرلا ءارعش لئملابو « ىرّيْبْيألا ئديس نب دمحمو نوب نب راتخملل
 ىبوفعيلا ةبلطلا نب دمعو ىنسحلا لوحالل تمجرتو « لزغلا ءارعش نع تثدحتو . ىولعلا بيب
 : ايديس خيشلاو ىتنكلا راتخملل تمجرتو فوصتلا ءارعش نع تثدحت !؟ « ىلضافلا ىرقيو
 ىولعلا دمحم نب دمغو ىبوقعيلا داوجلا دمحا نب دولول تمجرتو « ةيوبتلا حئادملا ءارعش نعو

 . ةيملعلا مهتاموظنمو ىميلعتلا رعشلاو ءارعشلا نع تثدحت لئملابو ١ ىتسحلا لبنح نب دمحمو
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 ذنم ةينوعرفلا رصمب هتقالعو ميدقلا هخيراتو هتيفارغج نع تثدحتو نادوسلا ىلإ تيضمو

 تنوكت اهبو « ةبونلا ضرأ ىمست لينلا ضوح ىف نادوسلا ىضارأ تناكو « لوألا ةرسألا دهع

 ترصنتو « ةولع مساب موطرخلا تحت ةيبونجو ةرقم مساي ىطسوو ةيلامش ةيبون : لود ثالث
 نوب هللا دبع ةبونلا ىلإ لسرأ مالك /هال“١ ةئس ىفو ٠ ىرصملا ىبوفعيلا بهذلا ةقئتعم لودلا هله

 ىقرش ةجبلا .ميلقإ لزتت تذأو . ةلقند ىتح تلغوت ةلمح نامثعل رصم ىلاو حرس ىِأ نب دعس
 ىلإ ناوسأ نم دتمملا ىيقالعلا ىداوب بهذلا ندعم ىلع ترطيس ةيبرع رئاشعو لئابق نادوسلا

 . بونجلا ىف ةولع ىتح نييمطافلا دهعل ةبونلا ضرأ ىف نوملسملا لغلغتو « باذيع ءانيم

 ا ةيمالسإ ةلود لوأ ةلقند ىف موقتو كيلامملاو ةبونلا نيب بورح بشنتتو

 نادوسلا ىبرغ ىف مالسالا راشتنا ناكو . ةولع ميلقإو اهميلتإب لؤاضتلا ىف ةيحيسملا ذخاتو

 ةيربربلا ةواوز ةليبق نم ةمخض ةلثك و ونربلاو مناكلا راجت كانه هرشن « ةبونلا دالب ىف هنم عرسأ

 . ىرجمطلا سماخلا نرقلا ذنم ةيمالسإ ةكلمم روفرادو ناداو ىميلقإ ىف تنوكتو «ةيواشلا برعو

 ةدمل ىدالمملا رشع سداسلا/ىرجملا رشاعلا نرعلا لئاوأ رائس ىف ةيمالسالا جنوفلا هلود موقتو

 ىف فعضتو ةيبدأر ةيملع ةضهن دالبلا ىف ثدحنو امل ةيمسر ةغل ةيبرعلا لختتو « نورت ةثدالث

 ىلع نكاوسو عّوصم ىئانيم هيلإ مضيو م١٠18 ةنس نادوسلا ىلع دمحم حتفيو . اهمايأ رخاوأ

 ىربكلا مصارعلا ىف سرادم سمح ءىشنيو « ليعامسإ ىويدخلا هفلخ نم مهأو « رمحألا رحبلا
 مث ركيب ليئومص هنييعتب أطخأو « ايرتيرإ تاعفترم ىلع ىلوتسيو مكحلا ىف نيينادوسلا كرْشُيو
 هتكرحج ىدهملا موقيو . لينلا ىلاعأ ىف تاريحبلا ةقطنم ميلتال نيمكاح نيزيلجنإلا نودرغ

 ىفوتيو ©« ىرصملا شيجلا هنم جرخيو « هئاجرأ عيمجب نادوسلا هل نيديو ةيحالصالا ةينيدلا

 ايديدح اطخخ نويرصملا دميو « ارارم ةشبحلا ىلع رصتنيو ىشياعتلا هللا دبع هفلخيو اعيرس ىدهملا

 رئشتك هدوقي نكاكو « ىشياعتلا دض هناك رت ىف مهشيج دعاسيل ليم ىبأ ىلإ افلح ىداو نم

 ىف ماقو ىشياعتلا ىفوتو «نامرد مأ ىف امساح ارصن ىشياعتلا شيج ىلع رصتناو « ىزيلجنالا

 ةيسايس ةقيثو ىضتقمبو «داليملل ١899 ةنس لوأ ىف ىزيلجنالا ىرصملا ىئانثلا مكحلا دالبلا

 نادوسلل تعضوو «لقتسم م احب هبشأ ناك ىزيلجنإ ماحل نادوسلا ىف مكحلا ديلاقم تعمُج

 نودرغ ةيلك تعشنأو (ةيموكحلا حاصملاو ءاضفلاو ميلعتلاو ةيرادالاو ةيلالا نوكشلل ةديدج مظن

 . ثيدحلا هرصعل اءدب دعت ةمخض ةروث نادوسلا ىف تماق داليملل ١974 ةنس تناك اذإ ىتح

 ناعقي رطل ترشتلاو ةيفوصلاو فوصل ةيسالسال جنوفلا لود تحسفو ( ةيلئثؤو ةيحعيسم بويج
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 دي مظتنتو ةيفوصلا تاقلحو ءاملعلا سورد رضحت تناكف « ةيحورو ةيعامتجا ةمهم ةناكم
 عزلي ىذلا دهعلا ىف ددشتي ةيفوصلا ضعب ناكو ٠ ركذلا تاقلح ىف انايحأ دشنتو مهيديرم

 ةيقلخخ ةيبرت حرم نادوسلا لهأل فوصتلا حاتأ ام ىلع لدي ىذلا ميرم دو دمحأ دهعك هعابتأ هب

 . نادوسلا ىلإ اهتاعد ضعب لسرت نأ لع ةيرصما ةيفوصلا قرطلا لع دمحم عجشو ٠ ةميوق

 نامئع دمحم وهو نادوسلا ىلإ هتاعد دحأ ىكملا ىفوصلا سيردإ نيدمحإ خيشلا لسرأو
 ةيفوص قرط نادوسلا تلزنو . نافدرك ىفو ةلقند ىلإ افلح ىداو نم هتقيرط رشئف «: ىلغريمألا

 ةتس ىلإ اهيف اعد ةديدج ةقيرطب ىدهملا رهظو . ةيرداقلا نم عرف ىهو « ةينامسلا ةقيرطلاك
 ذبنو « اهعاتمو ةايحلا ىف ةطاسبلاب ذخألاو « ةيدمحملا ةعيرشلاب لمعلاو « دهزلا : ىه ءىدابم
 ىلإ ةرجهلاو « ةعبرألا بهاذملا ءاهقف بتكو ةينيدلا لحنلا بتك ذبنو « ةيفوصلا قرطلا عيمج
 . هتافوب ةوعدلا تهتنأو ىشياعتلا هتفيلخ دهع ىف ةيح ءىدابملا هذه تلظو . هتوعد زكارم
 . ميدقلا اهطاشن ىلإ ةيفوصلا قرطلا تداعو

 دعب لقتنتو « تاولخلاو بيئاتكلا ىف ميركلا نارقلا ظفحت نادوسلا ىف ةئشانلا تناكو
 ؛ ديزت وأ بلاط فلأ مهضعب تاقلح تغلب خويش ىلع اياوزلاو دجاسملاب مولعلا ةسارد ىلإ كلذ
 ىف هللا فيض دو اهل خّرَأو ةرهدزم لب ةطيشن جنوفلا ةلود دهع ىف ةيملعلا ةكرحلا تلظو
 ىف ضافأو . فوصنلاو ةيبرعلاو ةعيرشلا مالعأ نم نيتئام وحنل مجرت هيفو ؛ تاقبطلا هباتك
 رهزألا ءاملع رك ذ ىف ضافأ ام زاجحلاب ةئيدللاو رهزألا ىف نادوسلا ءاملع نم اوسرد نم ركذ
 . قطنملاو لوصألاو ءالكلاو ةيبرعلا مولعو مالسالا ةعيرش هئانبأ ميلعت نادوسلا ىلإ اولحر نيذلا
 بالطلا ضعب مجش هنإ لاقيو « هيلإ ةرجطلا ىلع رهزألا ءاملع عجش نادوسلا للع دمحم حتف ألو

 اينيد ادهعم نوكيل موطرخلاب قيتعلا عماجلا اشنأو ع نايدتبلا ةسردمب قاحتلالا لع نينادوسلا

 اهرظان لعج موطرخلاب ةسردم لوألا سابع هديفحو هتفيلخ أشنأو ؛ رهزألا رارغ ىلع اريبك
 سرادم سمح ءاشنإب رمأ ليعامسإ نأ ريغ « هتفيلخ ديعس ةسردملا قلغأو « ىواطهطلا ةعافر
 ىميلعتلا طاشنلا اذه ىدهملا فقوو . نكاوس ةئيدم ىف ةسداس ةسردمو تايريدملا مصاوع ىف

 ترثكو نودرغ ةيلك تعشنا ذإ دادزاو داع ىزيلجنإلا ىرصملا ىئانثل مكحلا ماق اذإ ىتح
 تانبلل ةسردم تعشناو 3 ةينف ىلسوو ةيلوأ سرادم تمشلاو ةيموكدلا ريغو ةيموكحلا سرادملا

 َ نامرد مأ ىف ىنيد كلهعم ءىشنأو ع ةيئيدلا تايلاسرالا سرادم تددعتو ؛ ىرخأ عبرأ مث

 دان ءىشنأو  ةيزيلجنالا ةصاخو ةيبنجألا تاغللا ملعتو ةئيدحلا ةيبرغلا ةفاقثلا ىلع فرعتلا امنو
 ىسايسلاو ىعامتجالا حالصإلاب نوداني « ءابطخلا هيف ىرابت نيجيرخلل

 نس 2 ىلا و 9 ؛ابق ٠م ريثك ليخأو ةلقثد تح - انركذ م ةلمحلا تلغوتو « رصم ىلع نامثع ةفيلخلا ىلا
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 ركذ ا" برادحلا ةليبق اهنم تملساو نادوسلا ىقرش ىف ةّجببلا لئابق نيب لزني اهرئاشعو برعلا

 لئابق ىف رشتني - ةيبرعلا هعمو -م مالسالا لظو 0 ىرجفلا عبارلا نرملا 82 ىدوعسملا كلذ

 ةمخضلا ! ةلبكلا لضفب اعيرم برعتلا ناكف برغلا ىف اما . ةبونلا دالب ىف لثملبو « ءطبب ةّجبلا

 ةلود ترشنو .ىرجمم لا سماخلا كرفلاب روفراد ىف ةلزانلا ةيبرعلا ةواشو ةيربربلا ةواوز لئابق نم

 . كافدرك ىيفو روفراد ةنطلسو ابونلا لابج ىف لقت ةكلم لثملايو « اهعوبر ىف ةيبرعلا جنوفلا

 لابجلا ضعب ادعام برعت نادوسلا نوكي ىتح ىداليملا رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىلإ لصن الو

 ءارعش تضرعو . ةيواجبلا رارمألا ةليبقو بونجلا ىف ةباغلا ةقطنمو برغلا ىصقُأ ىف ةقهاشلا

 تمجرتو ةسامحلاو رخفلا ءارعشو «انبلا رمع دمحم خيشلاو ءارهز نيسح خيشلل تمجرتو حيدملا
 تمجرتو دارفألا ءاثر ءارعش تضرعاك « مشاه نامثعلو ىنادوسلا ىوالسلا ىبحي خيشلل

 تمجرتو لرغلا ءارعش نع تثدحتو . ندملا 0 ءارعش لئملابو ىسابعلا ديعس دمحم خيشلل

 تمجرتو « نمزلا نم ىوكشلاو فينعلا دقنلا ءارعش نعو . مشاه دمحأ مساقلا ىبأ خيشلل

 « ةيوبنلا حئئادملا ءارعشو فوصتلا ءارعش تضرعو « رداقلا دبع حلاصو انبلا هللا دبع خيشلل

 لبق ىنادوسلا ىبدألا رثتلل خررأ ملو . نمحرلا هللا دبع خيشلاو ىرهزألا رمع خيشلل تمجرتو
 ىف ةحيصف لئاسر ضعب تبتكر . جنوفلا رصع ىف ةيماعلا ظافلألا هيف رثكت ذإ ثيدحلا رصعلا

 ترحخات دقو . اهيف ةبصخ ةسارد ثحابل حيتت ال ثيحب ةلقلا نم اهنكلو « رشع عساتلا نرقلا

 ةصوصقألاو ةيبدألا ةلاقملا هيف تاشنذإ ثيدحلا نادوسلا رصع ىتح ىنادوسلا رثنلا ةضهن

 . ةيحرسملاو ةصقلاو
 ةصاخنو ؛ءزجلا اذه فيلات ىف ىتش دئاوف اهنم تدفأ ةئيدحو ةميدق ةريثك عجارمو رداصمو

 تارانم ىل ناك ذإ .هيف ةيبدألا ةايحلا نع نادلبلا نم ةدلب لك ىف نورصاعملا مالعألا هبتكام

 بدألا خيرات ةسارد ةرشعلا اهئازجاب ةبعوتسملا ةلسلسلا هذه تهتنا كلذبو . قيرطلا ىنيدهت
 عئاور بيدا لكل ضرعا نأب تينعو « ثيدحلا رصعلا لبق باتكلاو ءارعشلا نم همالعأو ىبرعلا

 ةيم السلا مولعلاو لئاوألا مولع نم ةعونتملا مولعلاو ةنسافلا مالعأ كلذ بناجي تركذو . هيد

 خيرات ةعوسوملا هذه لمحت كلذبو . نمزلا رم ىلع ىبرع دلب لك ىف خيراتلاو ةيبرعلا مولعو
 ةمدخن كلذب ايغتبم . ثيدحلا رصعلا لبق ىراضحلاو ىملعلاو ىفسلفلاو ىبدالا ةيبرعلا ةمالا

 قيفوتلاو ىدلا ىلو هللاو « مالسإلاو ةبورعلا

 م1995 ةئس ربمتبس لوأ ىف ةرهاقلا

 فيض ىفوش
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 لوالا]رسعفل

 خيراتلاو ةيفارغجلا

 ١

 (!)ةيفارغجلا
 : ىصقألا برغملاو اقرش سنوت : : ىندألا برغملا نيب ىقيرفالا لامشلا ىف رئازجلا طسوتت

 طسوتملا رحبلا الامش اهدحيو . طسوألا برغملا برعلا ويفارغج اهام كلذلو « ابرغ شكارم
 - هيلع لقت كلذلو « ىرجح ىرخص لحاس وهو ؛ اًرتم وليك ١٠٠١٠١ وحن اهلحاس هيلع دتميو
 ( رئازجلا ىنأوم تأشن ةريغص ناجل وأ هيف تافطعتم لعو ع ةضيرعلا ناجلخلا - مدعنت ب
 ع ىلدف ؛ ةياجبف ٠ ع لجيجف « ةدكيكسإف ( اميدق ةنوب ) ةبانع برغلا ىلإ قرشلا نم اهمعأو
 . ريبكلا ىسرملاف « نارهوف «ورزاف «٠ سنتف , لاشرشف ( ةنيدملا ) رئازجلاف

 نيب ةرهظلاو راكز مث « ةبانع ىلع ةفرشملا غوديأ لابج برغلا ىلإ قرشلا نم لحاسلا ىتر
 الامش ةرجرجلا لابجف « رويابلا لابجف « ةدرجم لابجب ةئداب ىلتلا سلطألا لابج ةلسلس برغلا ىلإ قرشلا نم دتمت لابجلا كلت ىبونجو . برغلا ىلإ ةرارطلا مث « : ورزأ ءانيمو رئازجلا ةئيدم
 لابجف « ششيرشنولا لابج مث ( ةديللا ةئيدم لابج اهيلامشو ىرطيت لابجف « ابونج نابيبلاو
 نويعو ةعساو لوهسب لابجلا كلت قطانم ظتكتو . ناسملت لايجف « ةياضلا لابجف « ةديعس
 , رئازجلا لحاس ناك اذإو « انارمع رئازجلا قطانم عسوأ اهلعج امم « راهنأ ضعبو تاريهنو
 نمو ةرمثل اهراجشاو اهعورزو اهتاباغب زيمتت ةيلتلا قطانلا كلت نإف هنيتاسيو هقئادح ةرثكب
 . برغلا ىف ناسملتو لاشرُش ىيونج ةنايلمو ع قرشلا ىف ةنيطنسقو ةملاك اهثدم مهأ

 افلحلا رجش اهب تبني ةعسأو رافق ىهو « ةريبك ةبضه ىلتلا سلطألا اذه بونج لتمتو
 نمز بارتفا ىتح ىعرلل بوتجلا نم ةيشاملاو ءانغألا ناعطق اهماوتف عيبرلا ىف ريثك بشعو
 سلطألا لابج ةلسلس ةبضطلا قّوطتو . يونج اهنطاومو اهرايد ىلإ بحسنتف ؛ ءاتشلا
 لابج لابجلا كلت نم لامشلا ىلإف ' ساروا لابج- اقرش اهئارجأ مهأ نمو ؛ ىوارحصلا
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 ىباملا قيفوت دمحأ ذاتسالل رئازجلا باتكو لقوح نبال ركذ ىف برغملا باتك رئازجلا ةيفارغج ىف رظنأ )١(
 ةرئاد ىف رئازحلا ةدامر اهدعب امر 7ص ( رئازجلا 2 ةهزن نم سبتقم ١ سلدنألاو رصمو نادوسلا ضرار عبط ) ليملا كرابل رئازجلا خيرات باتكو (رئازحلا عبط ) برغللا ةفصو ىركبلا ديبع ىبال برغملاو ةيقيرفإ دالب

 ل



 ( اميدق ةيدمحملا ) ةليسلا ةنيدم ىدهملا ىمطافلا ةفيلخلا طوهس دحأ ىف ًاشنأو « ةنضحلا
 بونجلا ىلإو « ةيسنوتلا ةيبلغألا ةلودلا مايأ بازلا ةمصاع ةنّبط ةنيدم بئارخ اهلهس ىقرشو
 ةلسلس ىف ايرغ ساروألا لابج دعب انيضم اذإو . مهتلود ةمصاع دامح ىنب ةعلق ةليسملا نم
 هذه لابجو . روصقلا لابجف « رومع لابجف « ةفلجلا لابج انتيقل ةيوارحصلا سلطألا لابج
 . ءادرج لايج اهْنَم زينو ىّلتلا سلطألا لابج نم مخضأو ىلع ةلسلسلا

 ىقرشلا ميسقلا ىمسيو « ىريكلا ءارحصلا انتيقل بونجلا وح لايجلا هذه نم اتردحنا اذإو
 بيرخلا .للو-« ةرمكملا راجشألا ضعببو ليختلاب ظنكت ةرثاتتم تاحاو هبو « ترقت ضرأ اهنم
 نم ابدج رثكأ ىهو « ةيادرغ اهتمصاعو بازيم ضرأ ىقرشلا ىوارحصلا مسقلا هذه نم
 فاالا اهب اورفح دقو « ترهات ىف مهتلود تلاد نيح نويضايإلا رجاه اهيلإو « ىقرشلا مسقلا
 اوثي كلذبو « نيتاسبلاو قئادحلاو ليخنلاب ةينغ تاحاو ىلإ ةريثك اهنم اعاقب اولاحأو « رابالا
 . ثارمعلاو ةراضنلاو ةايحا نم ليلق ريغ اهيف

 ةقطنمو ةيلحا.لا ةقطنملاب رياني رهش ىف رزغتو ربوتكأ رهش ذنم رئازجلا ىف أدبت راطمألاو
 « ةيوارحصلاو ةيلتلا سللطأل لابج ىتلسلم نيب ىطسولا ةيضهلاب ةلقلا ىف ذخأتو . ىلتلا سلطألا
 راطمألا ةلقلو . ىربكلا ءارحصلا ىف هيبونجو ىوارحصلا سلطألا ءازجا رثكأ ىف مدعتت داكتو

 « ةريصق هايملل راجمو تاريهن ابلاغ تنوكت امنإ « ةريبك راهنأ اهب نوكتت مل رئازجلا لخاد
 هج.تت دقو « طسوتلا رحبلا ىلإ هجتيام اهنمو «راطمالا لصف ءاتشلا ىف الإ ىرجت ال اعيمج ىهو

 اهراهنأ مهأو . لامرلا تاقبط ىف بيغت ثيح ءارحصلا ىلإ وأ ةبضحلا ىف ةحلالا تاريحبلا ىلإ
 هارجم ىف تاجرعنملا ريثك وهو . بازلا ميلقال ةمحاتملا للبجلا نم عبنيو « قرشلا ىف ةدرجم

 ىف ةجاطرق نم برقلاب هبصم ىتح ةيسنوتلا رايدلا ىلإ اهجتم رئازجلا ىقرش قرتخيو « ىلبجلا
 لوطأو . ةيسنوتلا رايدلا ىف ةليوطلا هتريسمل ايرئازج هنم رثكأ ايسنوت ارهن دعيو « طسوتملا رحبلا
 ىلإ هجتيو « ىوارحصلا سلطألا ىف رومع لابج نم عبنيو فلش رهن ةيلخادلا رئازجلا راهنأ
 ههاجتا ريغي مث اقرش هجتو ؛ ىلا سلطألا ةقطنم قرتخيو « ةريثك تاريهن هدفرتو .« لامشلا

 بصيو مناغتسم ةنيدم ىنح برغلا ىلإ هجتي لاشرش ىبيونج ةنايلم ةنيدم دنعو « لامشلا ىلإ

 اهنم ةريغص راجمو راهنأ وأ ةريثك تاريهن نيريبكلا نيرهنلا نيده ءاروو . ورز جيلخ ىف

 ؛ ةيانع نم برقلاب طسوتملا رحبلا ىف بصيو ةنيطنسقل ةمحانملا لابجلا نم عبانلا زوبيس ريهن
 قوزرموب هدفريو ريبكلا ىداولا وأ لمرلا ريهنو « ةدكيكسإ نم برقلاب هبصمو شورعلا ريهتو
 ريهنو .« ةياجب نم برقلاب هبصمو مامصلا ريهتو « لجيج ىقرش بصيو ةنيطنسقل قرتخملا

 نم بيرق هبصمو ةجيتملا لوهس قرتخيو شارحلا ريهنو « رئازجلا ةنيدم جيلخ ىف هبصمو زيمح
 اهنم « ةيلحادلا تاريهنلاو .ةحالملل ةملاص ريغ اهلك : تاريهن نم كلذ ريغ ىلإ رئازجل أ ةنيدم

 ٠



 ةلقرو ةخبس هيصمو ايم ريهنو «غيلغيم ةريخب ىف بصيو طاوغألا ةنيدمب رمي ىذلا ىدج ريهن
 لامرلا ىف بيغت «ةريثك تاريهن ىربكلا ءارحصلا ىلإ هجتتو « ةيلخاد تاريهن نم كلذ ريغ ىلإ
 .ةيزاوترالا ةراوفلا رابالا ءارحصلا ىف معبنت اهنمو

 ىفو « هكاوفلاو نوميللاو جنراتلا راجشأ ومنل دعت لوهس لحاسلا ىلع ىثوملا ءاروو
 رئازجلا ناكس رثكأو « سورغلاو بوبحلا اهب عرزت « ةعطقتم ةعساو لوهس ىلتلا سلطأل
 عرزتو ١ ناسملت ىفو رئازجلا ةنيدمو ةبانع ىبونج لروهسلا معستتو . اهتاريحح نم نوشيعي
 فالتخالو . رئازجلا نم ىبرغلا مسقلاو نارهو ةقطنم لئم ابو «٠ ىوارحصلا سلطألاو ىلتلا سلطألا ىعارذ نيب ةبضحلا ىقرش اهتعارز قطانم مهأ نمو « ىلتلا سلطألا نايدو ىف بوبحلا
 : ليخنلا حوفسلا ىفف « تافلتخم راجشأ اهحوفسو امابج ىلع كاقلت رئازجلا ىف سقطلا
 لغشتو . لقنلاو نوتيزلا راجشأ اهالعأ ىفو ء خوخلاو نيتلا لثم نم هكاوفلا راجشأ اهقوفو
 نكامأ ىف اعيمج اهيلعو « ةيوارحصلا ساروأ لابجو ىلتلا سلطألا ىف ىتش تاحاسم تاباغلا
 رثكيو . سيرشنولاو ساروألا لابج ىف ةصاخو ربونصلاو زرألاو ورقلا راجشأ ىءارتت ةفلتخم
 لابجلا ىعارذ نيب ةبضحلا ىفو . ةركسب ىف ةصاخو هكاوفلا ضعب هعمو تاحاولا ىف ليخنلا
 . ةنضحلا ةريمب اهمهأ نم ؛ ةدع تاريحب ةيوارحصلا ةيسلطألاو ةيلتلا

 ةيلنادلا لوهسلاو « ةماع طسوتملا رحبلا لحاوس لثم لدتعم ىرئازجلا لحاسلا ىلع سقطلاو
 لابجلا جوتت جولثلاو « ءاتش .ةدراب افيص ةلدتعم ىلتلا سلطألا لابجو . هفاج ةٌراح نارهو ءارو
 ىعارذ نيي ةبضحلا خانمو . ماع لك نيرهش وحن ةنيطنسق ىف هايملا دمجتتو ع ءاتشلا ىف انايحا
 سلطألا لابج خانمو . افيص رحلا ديدش ءاتش دربلا ديدش « ىراق ةيوارحصلاو ةيلتلا لابجلا
 دعشتو « ءاتش دربلا ةديدش ءارحصلا ىف ةيمارتملاو اهنم ةردحنملا ةيبونجلا ىحاونلاو ةيوارحصلا
 . قاطت ال ةدش فيصلاب ءارحصلا ىف ةرارخلا

 ميدقلا 2؟)هيراعلا

 ىف خيراتلا اذه ذخأيو « ةديعب داما ىلإ ةقيحسلا ةميدقلا روصعلا ىف رئازجلا خيرات لغوتي

 ل آ عم ةراجتلا علس لدابتل اهب مهوزنو ةيراجتلا مهنفس وسرل حلصت عقاوم نع اثحب هدعبو هلبقو
 باتكلا : ليملا كرابل ثيدحلاو ميدقلا رئازجلا خيراتر خيرات ثيدحلاو ميدقلا رئازجلا خيرات ىف رظنا ١١(

 . ةينامثلا هياوبأو هيل لوألا باتكو ( ةرهاقلا عبط ) زوبد لع دمج ريبكلا برغملا

 ( ةرهاعلاب فراعملا راد عبط ) ىندملا قيفوت دمحأل رئازجلا
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 ىلع نوفّرعتي اليوط اوضمو « ةراجتلا فرتحي اقيرع ارضحتم ايحالم ابعش اوناكو . ناكسلا

 ةجاطرق ةئيدم اوماقأ ةبقاعتملا هتارودو نمزلا رورمبو « ايقيرفإ لحاوس ىف مهمئالت ىتلا عقاوملا
 نع ثحبلا مهاداو « ةريبك ةيقينيف ةيلاج مهنم اهيف تلزنو « ةيلاحلا سنوت ةنيدم نم برقلاب
 ةنوب امه نيمهم نيعقوم ىلإ ناكسلا عم علسلا لدابتل رئازجلا ىلامش ىف ةلثامم ةحلاص نكامأ

 ةدكيكسإ ىه ةديدج اندم وأ عقاوم - دعب اميف - امهيلإ اوفاضأو « لجيجو ( ةيلاحلا ةبانع )
 اوثيو مهب اوطلتخاو « ءالولاب مهل نيدت تارادإ اعيمج اهناكس نم اوذختاو « لاشرشو ةياجبو

 ةيلصألا مهرايد نم - اهميلقإو ةجاطرق ىلإ اولقن م - مهيلإ اولقنو « ةيقينيفلا مهتراضح مهيف
 هوثدحتسا امو مهتخل رئازجلا لهأ نم نيريثك اومّلعو « لقنلاو ةهكافلا نم ةعونتم اراجشأ ماشلا ىف
 . ميدقلا ملاعلا ىف اهورشن ىتلا ةيقينيفلا ةباتكلا فورح نم

 داليملا لبق ١4 ةنس ىتح 7١114 ةنس نم اليوط تلظو امورو ةجاطرق نيب برحلا تبشن الو
 ىف مهتفك تلع اذإ ىتح « اصنيصام مهكلمو رئازجلا ناكس ليمتست نأ امور تعاطتسا

 خضرو « مهل ءالولا اهكلم اصنيصامو رئازجلا ىلع اوضرف نييجاطرقلا ىلع ايئاهن اوبلغتو برحلا
 نامورلل ةيعبتلا نم فناف « اراوغم الطب ناكو ةطروغوي هتخأ نبا هفلخو « هبحن ىضق نأ ىلإ
 مكحو . داليمللا لبق ٠١5 ةئنس مهيلإ هملسو هناخ ايناتيروم كلم هرهص نأ ريغ « ارارم مهزانو
 . نييرئازج اماكح مهنم رثكأ نييئامور نيفظوم نودعي اونك نويرئازج ءارمأ وأ كولم هدعب
 : ىنامور نطاوم هنأك حبصأ ىتح امور ىف أشن ىذلا ىناثلا ابوي هنباو لوألا ابوي مهمهأ نمو
 مهرايد نم ىقرشلا مسقلا ىلع نويرئازجلا هقلطي ناك مسا نم اذخأ ايديمون لع اكلم هولعجو
 ع هل ةمصاع لاشرش ذختاو « لحرلا ةاعرلا ىنعتو ةيقيرغالا دامون ةظفل نم قتشا هلعل وأ
 ىصقأ ىلإ رئازجلا ىبرغ ىف نارهو نم ةيبرغلاو ةيقرشلا ايناتيروم - دعب اميف -- هيلإ اومضو
 : مهتيروطاربمإ ىلإ اهوّمض نأ هدعب نامورلا ثبلي ملو ٠ ىسلطألا طيمما ىلع برغملا دالب
 اهرايد ىف اولغوتو . ريبكلا ةجاطرق مكاحل وأ امورل نيعبات نيينامور اماكح اهيلع نولوي اوذحأو
 نع ةديعب تافاسم ىلإ لحخادلا ىف ندم نم هوسسأ ام ةلالدلا ربكأ كلذ ىلع لدي ء ابونج

 ىلع موقي ناك ىنبل لالطأ اهبو لجيج ىيونج اليم 15١ دعب ىلع ةعقاولا ةسبت لثم لحاسلا
 ىنامورلا اهمسا ناكو « ةينيتال تاباتك ةدمعألا كلت ىلع : نازولا نسحلا لوقيو « ةيماخر ةدمعأ

 ةيرئازج ةيرق ىهو اركيسيف ىنامورلا اهمساو « ةركسب ةحاو ىقرشلا اهيلامش ىفو « هتسفين
 لخادلا ىف لجيج نم بونجلا ىلإو « ةيئامور لالطأو راثأ اهبو ةطفن ةركسب ىبونجو . ةقيتع
 ةكلمم ال تسسأ ىتلا سكافيس ةرسأ اهب تناكو « اترس نييقينيفلا مايأ اهمسا ناكو ةنيطنسق
 لع ءاضقلل - انفلسأ ا -- نامورلا دي ىف هدي عضو ىذلا اصنيصام ردا اهنمو : رئازجلا ىف

 اهءانب نامورلا داعأو « نامورلا ىلع نييرئازجلا تاروث ضعب ىف اترس تبرخو ٠ نييجاطرقلا
 : ةنيطنسق برعلا اهامسو ةنيطئطسق اهومسمو . ( م #07 - 8.5 ١9 نيطنطسق روطاربمالا دهع ىف
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 لاوط نييرئازجلا نامورلا قهرأو . ةيلخخادلا رئازجلا ندم ىف ةريثك ةينامورلا راثالاو لالطألاو
 بويخلا عم ضرألا تابيط بهن عم ةحدافلا بئارضلاو ملظلاو فسعلا نم ىتش روصب مهمكح
 اهرشن ىف تذحأ ىمسرلا اهنيد اهتذختاو ةيحيسملا ةنايدلا امور تقنتعا الو . نوتزلاو
 تدطوتسا ىتلا ةينامورلا رسألاو تايلاجلا اهيف اهراشتنا ىلع دعاسو , رئازجلاو اهتيروطاربمإب
 ع بسحف ةيلحاسلا ندملا ىفال ةنيدم ريغ ىف تايفقسألاو سئانكلا تينيف « ةيرئازجلا ندملا
 لثمو « ةينامور راثأ اهبو ( اميدق ةنوب ) ةبانع ىبونج ةملاق لثم ةيلخادلا ندملا ىف اضيأ لب
 ةنوب سيدق نيطسغوأ لثم نييسيدقلا ضعب ندملا كلت ىف رهتشأو 3 ةيفقسأ اهب ناكو ةركسب
 . نيعرابلا اهظاعوو ةسينكلا ءابا ربكأ نم هتافلؤمو هظعاومب دعيو ٠ ىداليملا عيارلا نرقلا ىف
 لع تضق ىتلا لادنولا تاجوم دالبلا حستكت ىداليملا سماخلا نرقلل ثلاثلا دقعلا ةياهن عمو
 نويقينيفلا اهب هسسأ ام لك رمدتو رئازجلا ىف برخت ماع ةئام وحن لظتو « ةيبرغلا ةينامورلا ةلودلا
 داليملل ه4 ةئس ةيطنزيبلا ةلودلا مهنم اهتصلخ نأ لإ ةراضتملاو نارمعلا تائشنم نم نامورلاو
 ( ةلودلا كلتل ةعبات - ذئئيح نم ايا تحبصأو « ريزيلب روهشملا ىطنزيبلا دئاقلا دي لع
 ىه تلظو ةينيتاللا مهتغل نامورلا اهب رشنام وحن ىلع ةيئانويلا اهتخل اهب رشدت نأ لواحت ملو
 لادنولا دهع نع املظو افسع لقي ال مهدهع ناكو . ىطنزيبلا دهعلا لاوط دالبلا ىف ة ةرطيسملا
 : قيرطبلاب بقلملا ريبكلا ةجاطرق مال نيعبات ةالوب رئازجلا نومكحي اوناكو « نامورلا مهلبق نمو
 ةلودلا فعض ىأر نيحو « ريجرج برعلا هامنو « سويروجيرج مهدهع نم ةرخاب همم ناكو
 لالقتسالا ىلغ مِّمص رصمو ماشلا : اهجات ىف نرد ربكأ ىلع اهنم برعلا ءاليتساو ةيطنزيبل
 ةيطنزيبلا ةلودلا نيبو هنيب ةفيئع ةموصح تماقو رئازجلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ نم هدي تحن امب اهنع

 همساب ريئاتدلا برضو اهتعاط علخو

 و

 ناسملت - ةيضاب'الا - ةبلاغألا | ةالولاو حتفلا

 ةالولاو (؟)هعفلا أ 2

 0 ندر اذإ ِ ةيبرغلا دا دالبلا يش ةلقعمم هل 0 نيون“ ةماح 2 قر سويروحي رج امنيب

 ط لوتس ناعرسو . ةرجهللا 6١ ةنس رعخاوأ ىف رصم هودح ا انيِمأَ بر رايدو ةقر

 .ليملا دمحم نب كرايل ثيدحلارميدقلا ىف رئازجلا خيراتر نادلبلا حوتفو .نودلخس نبا خيراتو «ىرادع نيا زوبد ىلع دمحمل ريبكلا برغملا خيرات نم ىناثلا ءزجلا»و 2 برغملا نايبلار ؛ريثألا نبال خيراتلا ىف لماكلاو مكحلادمع ؛ىكلاملل سوفنلا ضاير باتك تايدتمو ىرذالبلل نبال برغملاو رصم حوتف :ةالولاو حتفلا ىف رظنا )١(
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 نامثع هفلخيو رمع ةفيلخلا ىفوتيو رصم ىلإ ورمع دوعيو . م”41/ه 171 ةتس سليارط حتنق
 نذأو « ةيسنوتلا ةيقيرفإ وزغ ىف نامثع نذاتسيو حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع رصم ىلع ىلويف
 ةنس ةيسنوتلا ةيقب ةيقيرفإ باوبأ شيجلا قدو « ةباحصلا رايك ءانبأ ضعب هشيج ىلإ مضناو « هل

 نأ دبال برعلا نأ فرع دق سويروجيرج ناكو . سباق ةنيدم ىلع ىلوتساو م40 هال

 ىبونج لادلا ىف مورلا هأشنأ نصحب ىمتحاو ةجاطرق هتمصاع كرت دق ناكو هرايد اوزغي
 امخض اشيج هيلإ عمجو « مورلا لوطسأ ةجاطرقب همجاهي نأ نم افوخ ةلطيبس ىمسي كاوريقلا
 هيلع ترلدو « ةيماح ةكرعم هعم اورادأام ناعرسو برعلا ةلزانمل ادادعتسا مهريغو مورلا نم
 تضق « ةمساح ةكرعم تناكو « ريبزلا نب هللا دبع هلتق ٠ اكرم ىف لقر رئردل هشيج للعو

 دقف ةجاطرق نم ناك ام الإ ىبرعلا شيجلل اهباوبأ اهنادلب تحتفو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف مورلا ىلع
 « ىرهفلا سيقلا دبع نب عفان اهيلع كرتو رصم ىلإ حرس ىهأ نيا عجرو « ةيمور ةيماح اهب تلظ
 : نامثع ةنتف مايأ اهنم داع هنأ ودبيو « جيدُح نب ةيواعم ةرجهلل "5 ةنس نامثع اهيلع ىلويو

 هدعب اهالوو « نيّراف رحبلا اوبكرو ترزتب ىف مورلا لزانف « نايفس ىبأ نب ةيواعم اهيلإ هداعأو
 رايدلاو سباقو سلبارطو ةقرب حتف دهش دق ناكو مالا / هه. ةنس عفان ني ةبقع ةيواعم
 نوكت ةنيدم ىبرعلا هشيجل ذختي نأ ىأرف « رظنلا ديعب ازاتمم اًيرح ادئاق ناكو « ةيسنوتلا
 ههه ةنس اهمتاو ركسعملا ىأ ناوريقلا ةنيدم ءانب ىف اوت ذخأو « اهحريب ال اًرادو هل ارقتسم

 : اًعينم اًروس اهوح ىنبو « هدونجو هداوقل اًرودو ةرامإلا رادو عماجلا دجسملا اهب ىنبو ما//
 ةيقيرفإ قدأ ةرابعب وأ هدعب برغملا ىلَّوو لزع نأ ثبلي مل هنأ ريغ . برغملل ةمصاع تحبصأو
 هشيجب هيف مدقتو « رئازجلا نم ىقرشلا مسقلاوأ ايديمون حتف ىلع ممصو « رجاهملاوبأ ةيسنوتلا
 ناكسو « مالسإلا رشني وهو « ناسملت ىتح ةيقرشلا ايناتيروم ىلإ هريس لصاوو « ةياجب ىتح
 . هيلع نولبقي رئازجلا

 دق ناكو « ةليسك اهسيئرو ةبروأ ةليبقل ذئئيح اهب ةماعزلا تناكو اهيف لغلغتي ىضمو
 ةيماح ةكرعم امهنيب ترادو ناسملت ىف رجاهملاوبأ هب ىقتلاو « مورلاور ربربلا نم عومجلا عمج
 هتاعج ةميرك ةلماعم رجاهملاوبأ هلماعف ء رسألا ىف عقوو « ةليسك شيج اهيف مزهنأ سيطولا
 ةنس رجاهملاوبأ لزعو . هيف لحدت ةريبكلا هتلييق نم جاوفأ تذخأو « مالسالا قنتعي
 « اسويس نكي ىل هنأ ريغ « الساب اًييرح ادئاق ناكو « عفان نب ةبقع هناكم ىلوتو مائها
 سيق نب ريهز ناوريقلا ىلع ةبقع فلختساو ؛ هنم ماقتنالا ىلع رصي هلعج ام ةليسك ىلإ ءاساف
 رصنلا هفلاحي رئازجلا طسو ىف بازلا دالب محتقاف « هللا ليبس ىف داهجلا ىلإ جرخخو ىولبلا
 ىصقألاو ىندألا سوسلا متفو « هتدعاق ةجنط ىتح ىصقألا برغملاو رئازجلا ةيقب حتفي ىضمو

 ةيارب تلصو ىنأ كدهشأ ىنإ مهللا » : الئاق هبر ىدانو ء هنم هسرف مئاوق لبق" طيحنا ىلإ هجتاو

 ىتح « هموقو ةليسك هدصر هتدوع ىفو « كأوس دحأ دعي ال ىتح ةرومعملا رخا ىلإ مالسإل
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 . ه1" ةنس هعم نمو وه راوخملا لطبلا دهشتساو هرصاح ليلق عمج ىف ىقبو هشيج مدقت اذإ

 عجارتو «٠ دالبلا ىلع اكلم هسفن بصنو كاوريقلا لع ىلوتسا ىتح هعومجب ةليسك ىضمو
 رومألا تبرطضاو ةيواعم ني ديزي ىفوت دق ناكو « مخض ددمل اًرظتنم ةقرب ىلإ سيق نب ريهز
 ةنس برغملا ىلع هالوو اًشيج هيلإ لسرأ ناورم ني كلمل دبع ديب ةفالخلا مامز حبصأ اذإ ىتح
 ةليسك ةعقاولا ىف َلِدَقو نيملسملا ىلعو هيلع هرصن هللا لزنأو « ةليسك عقاوو م0مه8
 ىف وه امنيبو « قرشملا ىلإ دوعي نأ ميظعلا رصنلا اذه دعب ريهز ىأرو . ميثألا ىغابلا دترمل

 مهو مورلل نفس ضعب ىري وه ذإ - سلبارط دنع ليقو - ةقرب دنع هباحصأ نم ليلق رفت
 . ةداهشلا هبر دنع هل تبتكو مهطزانف نيملسملا ضعب مهمامأ نوقوسي

 ناوريقلا ةالو دحأ نامعنلا نب ناسح برغملا ىلإ ناورم نب كلملا دبع لسري ا/١ ةئس ىفو
 تساد ام ادهت نل دالبلا نأ هتريصب بقاثب همكح ءدب ىف ىأرو ىرجحلا لوألا نرقلا ىف ماظعلا
 باسحل اهنم سسجتت ىتلاو « اهزنت ىتلا ةريبكلا ةيمورلا ةيلاجلا اهب تمادامو ملستست مل ةجاطرق

 اهرصاحف « ةليسو لكب برعلا ىلع ربربلا رودص ةرغوم دالبلا ىف دسفتو ثيعت ىتلاو ةطنزيب

 اهيف اوعمجتي ال ىتح اهراوسأ مدهو « هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ مورلا ةرثك تّرفو اهحتنفاو
 ىلع ةيزجلا ضرفو« مورلا نم ةيسنوتلا ةيقيرفإ لامشو ترزنب ءانيم رهطو « ةيناث ةرم نيكبتخم
 ةرارج ةليبقب ىربك ةنتف تلعتشا هدهع لئاوأ ذنمو . ربربلا نمو مهنم ىحيسملا هنيد ىلع ىقب نم
 ةياغاب برق رارج شيجب اهزانو « كانه ةنهاك ةماعزب رئازجلا ىف ساروا لابجب ةنانز لئابق نم

 ايبيل ىف ترس ةنيدمب ثكمو « سباق ىتح مهتدراطو نوملسملا مزهناو ساروألا لابج ىلامش
 عم كبتشاو ٠١/ ةنس مخض ددم هءاجو « كللملا دبع ةفيلخلا نم ددملا رظتني تاونس سمخ

 عم ةنهاكلا تمزهناف ةلصافلا ةعقوملا تناك ىتح ٠ ساروألا لابجب سورض برح ىف ةنهاكلا
 نم ىقب نم هيلإ نمأتساو ع اهب تكتف ةبيتك اهتقحلو ةبراه هسبت وحن اههجو تلوو « اهشيج
 رشع انثأ مهنم نركب نأ ىلع اعّيمج نييرئازجلا ساروأ ناكس نمو مهّمأف مالسإلا ىلع اهشيج

 نم هموق لع ةنهاكلا ءانبأ ربكأ ىلور مهم السإ نسحو اوملساو اوباجاف ع هعم نيدهاجم املأ

 نمألا داسو نييرئازجلا بولق كلمف « ةنهاكلا ءانبأ مركأو مهمركأو « ساروأ لبج ىلعو ةوارج
 : نيواودلا نود ذإ اًمكحم اًيلامو اًيرادإ اميظنت دالبلا مظنف ء اسويس ناسح ناكو . ءودهلاو
 ةيسنوتلا ةيقيرفال ماقأو « ئرلل تاونقلا حلصأو . لئاسرلا ناويدو جارخلا ناويدو دنجلا ناويد
 ةنيدم ءىشني هلعج امم « مورلا تاوزغ نم لحاوسلا ىمحي ال لوطسأل ةدعاق نوكيل اًديدج ءانيم

 ةكس دالبلل برضو اًمخض الوطسأ اشنأام ناعرسو « ىربك ةعانص راد اهب قحليو « سنوت
 . ةديدج

 . برغملا عوبر ىف مالسإلا رشن لامكتسا ىلع لمعف 85 ةنس ريصن نب ىسوم هفلخو
 ميلقإو ةجنط ىتح برغملا دالب حستكاف ىربكلا هتلمحب ماق مث ةريثك ءاحنأ ىلإ تالمح لسرأو

36 



 متي مل ىتلا ىحاونلا ىف كرتي ناكو . ىربربلا هالوم دايز نب قراط ةجدط ىلع ىلوو «٠ سوسلا
 ربربلا نم ريثك ملسأو « ميركلا نارقلا مهنوظفحيو مالسالا ضئارن اهلهأ نوملعي نم اهمالسإ
 اهتدعاق ةيالو لكلو تايالو ىلإ همسقف « برغملا نادلبل ىرادالا ميظنتلا متأو . همايأ ىف
 هتمصاع ( رئازجلا ١ طسوألا برغملا ىبرغو « ةجنط هتمصاع ىصقألا برغملاف ع اهمكاحو

 هتمصاع ( سلبارطو ةيرئازجلا ايديمونو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ) طسوألا برغملا ىقرشو « ناسملت
 : ةساملجس اهتمصاع ةلقتسم ةيالو ىصقألا برغملا ىبونج سوسلا دالبل لعجو « تاوريقلا
 ةجنط ىلاو قراط هالوم عم ميظع لمعب ماقو . ةقرب هتمصاع ةلقتسم ةيالو ةقرب ميلقإ لعجو
 مساب - دعب اميف - ىمسملا طسوألاو ىبونجلا اهميلقإ ىف اهب مالسالا ارشنو اينابسإ احتف ذإ
 . فرش هلثامي ال نيلطبلل فرش وهو « سلدنألا

 نب ىسوم دهع دعيو . ريصن نب ىسوم رظنلا ريصق كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا لزعو
 نب دمحم هفلخ دقو . اهئاجرأ عيمج ىف مالسإلا رشنو ةيبرغملا عوبرلل ىبرعلا حتفلا ةياهن ريصن
 الداع - ىتاوريقلا قيقرلا لوقي 5 - ةريسلا نسح ناكو ةرجهلل 91 ةنس شيرق ىلوم ديزي
 مكحلا ةادأ حلصيف 99 ةنس نيملسملا ةفيلحخ زيزعلا دبع نب رمع حبصيو . ةيعرلاب قفرلا لك اقيفر

 فيدحلا نيدلا رشن ىلع اولمعيل ءاهقف ةرشع نم ةثعب ناوريقلاو ةيقيرفإ ىلإ لسريو « ةلودلا ىف
 نيب ناوريقلا ىلاو رجاهملا ىِبَأ ديفح هللا ديبع نب ليعامسإ وهو مهدحأ راتخاو ةيبرغلا رايدلا ىف
 هدج لثم ديفحلا ناكو . فينحلا نيدلا هب رشنو ىصقألا برغملا حتف ىذلا عفان نب ةبقع ىترتف
 - زيزعلا ديع نب رمع رمأ © - اهيف ىَّوسو برغملاب ةيابجلا حلصأف « ةميكح ةسايسو ىوقت
 ىلع - رمع هعم مهلسرأ نيذلا ةعستلا ءاهقفلا هئالمز عم - ةوقب لمعو « برعلاو ربربلا ني
 لداعلا ةفيلخلا يفوتو . ىصحم داكن ال جاوفأ مهنم هلخدو « برغملا ىف فينحلا نيدلا رشن

 فسخلا ىلإ هتالو داعف « كلملا دبع نب ديزي هفلخو « ةرجهلل ٠١١ ةنس رزيزعلا دبع نبرمع

 ىبأ نب ديزي برغملل راتخا دقو « ةيبرغملا تايالولا نم لاومألاو بئارضلا عمج ىف ملظلاو
 تماق ىتلا ةمشاغلا جاجحلا ةسايسب برغملا ساسف ٠١١ ةنس جاجحلا ةطرش بحاص ملسم

 ربربلا نم برغملا لها نا ظحالم ريغ , قارعلا ىف نيملسملا ىلاوملاو برعلا نيب ةقرفتلا ىلع
 ىف ةيرثكألا اوناك مهنأو ىصقألاو طسوألا نييرغلا حتف تمت ىتلا شويجلا كلس ىف اومظتنا
 - اوحبصأ كلذبو « فينحلا نيدلا ىف اهنم مظعألا رطشلا لخدأو ايريسإ متف ىذلا شيجلا

 هرلتقف « هلتق ىلع اوعمجأ نأ ربربلا ثبلي ملو «٠ داهجو حالس ءاقفر - برعلا ىلإ ىلايقلاب
 ةنسلا سفن ىف برغملا ىلع ىلوف « كلملا دبع نب ديزيل اسرد كلذ ناكو « ةرجهلل ٠١ ةنس

 رزغل ربربلا مهتاوخإو برعلا نم ةلمح لسرأو « ةيعرلاب افوءر ناكر « ىبلكلا ناوفص نبأ رشب
 نب ماشه ىلوف ؛ ةرجهلل ١١9 ةنس ىفوتو « ةريفو مئانغب ةلمحلا تداعو ١٠ا/ ةئس ةيلقص

 تلسرأو « ةنسحلا ةلماعملاو قفرلاب ربربلا ذأو ١١١ ةنس ىملسلا نمحرلا دبع نب ةديبع كلملا دبع
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 باحبحلا نب هللاديبع هدعب ىّلوتو . اهنم ةرثك تقرغف ةفصاع حير ىف تداعو ةيلقص ىلإ ةلمح
 ءاسأ نأ ثبلي ملو ء ناسح هانب ىذلا سنوتب ةنوتيزلا عماج ءانب داعأف « ةرجهلل ١١5 ةئس

 نم لاومألا ةيابجو جارخلا عمج ىف اوددشت ذإ « برغملا ءاحنأ عيمج ىف هلامعو وه ةريسلا

 ىضقت 5 ةيلاملا نوكشلا ىف ربربلاو برعلأ نيب ةيوستلا - بيرغ رارصإ ىف - اوضفرو ع« ربربلا
 نلعأ نأ ههفسو ىدارملا هللا ديبع نب رمع ةجنط لماع روهت نم غلبو « مالسالا ةعيرش كلذب

 م برح مئانغو برعلل ٌءىبف اهنأ امثآ امعز امعاز ربربلا ىضارأ سيمخت ىلع مزاع هنأ
 ةيرفص جراوخلا ةاعد ناكو « ةملاظلا ةمشاغلا ةسايسلا هذه ىلع ربربلا روني نأ اًيعيبط ناكو

 نيملسملا ىلاوملاو برعلا نيب ةيوستلا تحت ىتلا مهثدابم برغملا ىف نورشدي اوذحسأ دق ةيضايإو

 اعيمج مهافكأ اهالوتي ثيحب نيملسملا عيمجل قح ىهف ةفالخلا ىفو ةيلاملا نوكشلا عيمج ىف
 اهباحصأ رفكي ال ىتلا ةلدتعملا ةيضابالا ةديقعلا ايبيلب ةسوفن لبج ىف ربربلا قئتعاو . ىلاومو اًيرع

 ةديقع ىصقأل برغملا قنتعا امنيب « لاتقلاب مهورداب اذإ الإ مهنولتاقيالو نيملسملا مهناوخإ

 ةوعدلا معزتو « مهبرح مهسفنأ ىلع نويجويو نيملسملا نم مهريغ نورفكي نيذلا ةيرفصلا
 هعيابو « ةرسيم ىعدي ةّيرتبلا ةرغضم ةليبق نم ىربرب طيحملا لع ةجنط نم برقلاب ةديقعلا كلتل
 لتقو مالا"/ه77١ ةنس ةجئنط هب لتحا امخض اشيج مهنم نوكو , محل اًمامإ هوذختاو ربربلا

 نبأ شويج مم هكراعم ضعب ىف مزه نأ ثبلي مو . ىدارملا هللا ديبع نب رمع موشغلا أاهلماع

 نب دلاخخ اهيلع ىصقألا برغملا ىف ةيرفصلا تلوو« ٍهولعقف ةنايخلا هراصنأ ضعب هب نظف باحبجلا

 ىقتلاو « باحبمحلا نبا شيج ءاقلل ةدعلا دعي ذحأو « |ادئاقو ا امامإ ١١7 ةنس ىتانزلا ديمح

 رصنلا ناك ةفينع ةكرعم نيفرطلا نبي تبشنو « ترهيت ىلامش فلش رهن ىلع رئارجلا ىف هب

 . فارظألا ةكرعم تمس كلذلو ء برعلا فارشأ نم نوريثك اهيف لتقو ةيرفصلا فيلح اهي

 هرزأ دشو ىريشقلا ضايع نب موثلك برغملا ىلويو « باحبحلا نبا كلملا دبع نب ماشه لزعيو
 نب دلاخ عم ناريديو « مخض ٍشيج ىف ىصقألا برغملا ىلإ نامدقيو « رشب نب جلب هيحنأ ناب

 ةيقبب جلب بحسنيف « موثلك ىفوتيو نامزهيو « ةيراض ةكرعم ةجنط ىبونج ةيرفصلا مامإ ديمح

 ىلإ هشيجب روبعلا ىلإ رطضيو راصحلا ددشتو اهيف ةيرفصلا هرصاحتو « ةتبس ةنيدم ىلإ هشيج
 هنس ناوفص نب ةلظنح هيلع ماشه لويو . هرايد عيمجب برغملا ىف ربربلا روثيو « سلدنأل

 ىرازفلا نصخم نب ةشاكع امه نييرفص نيدئاق نأ فرعو . رارج شيجب هّدمأو مال ١/ه4

 نا اتفتاو « هبرحل رئازجلاب بازلا ىف ةيرفصلا عومج ادشح ىراوملا ديزي نب دحاولا دبعو

 ملعو « بونجلا نم ةشاكعو لامشلا نم دحاولا دبع : ناوريقلا ةمج اهل نيقيرط ىف اريسي

 ةلزانل ناوريقلا ىف دعتسي ذحأو ©( هشيج قزمو ةشاكع ىاقلب عرسأف امهتلعخب ةلظنح

 ءاسنلا تزربو « حالسلا مهيلع عزوو هشيج ىلإ اومضناف , هبرح ءاهقفلا راثتساو ء دحاولا دبع

 دحاولا دبع شيج قحسف ةكرعملا ترادو « ةيمح شيجلا التماو حالسلا تالماح شيجلا عم
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 ١١5 ةنس ىومألا ةفيلخلا ديزي نب ديلولا لقو . ادجاس هلل ٌرخف ةلظنح ىلإ هسأر تلمُحو
 ما/44/ه١١ ةئنس ةروثلا نلعأف ةيومألا ةلودلا لجأ ٌوندب ةبقع ديفح بيبح نب نمحرلا دبع سحأف
 ديب ةفالخلا ناجلوص حبصأ املو . قرشملا ىلإ داعو نوملسملا لتاقتي نأ هركف ايقت ةلظنح ناكو
 نتفلل اًءُرَ برغملا لع بيبح نب نمحرلا دبع ةيالو رقأ م/45/ه75١ ةنس دمحم نب ناورم
 ةيضابالا تراثو « عفات نب ةبقع هدج رادو هراد ىه ذإ اهنوكشب هريغ نم ملعأ هنألو « كانه

 كانه ةيضابالا عيابو ؛ ةروثلا دمحخأو ىبيجتلا دوعسم نب هللا دبع ةدايقب ١٠*١7 ةنس سلبارطب

 برحلا ارادأو « اراشتسمو هل اًريزو ىدارملا سيق نبرابجلا دبع ذختاو ةمامالاب ديلت نب ثراحلا
 ىلإ ةفالخلا تلوح ةنسلا سفن ىفو ٠ ما/ 4 مها ةنس الليتغاو نم رلا دبع رسويجج عم

 رئازجلا ىف ناسملتب ةيرفصلل عمجتب عمو ؛ هتيالو ىف بيبح نب نمحرلا دبع اورقأف نييسايعلا

 « مئانغلا نم ريثكب تعجر ةيلقص ىلإ ةلمح لسرأو . مهيلع رصنلا هل بتكو مهاجافف ١"ه ةنس

 - اهنع لزانتو « اليم نيثالث وحن ىسنوتلا ءىطاشلا نع دعبت ىتلا ةرصوق ةريزج ىلع ىلوتساو
 ةينامورلا ةلودلا روطاربمإ ىناثلا كيردرفل سنوتب ةيصفخلا ةلودلا سسؤم ايركز وبأ - دعب اميف
 ثراولا دبعو سايلإ هاوحخأ نمحرلا دبع ىلع رماتو . م17١1 ./ه5778 ةنس « ةيلقص كلم » ةسدقملا

 : هناكم ىلوتو نمحرلا دبع نب بيبح : هيخأ نيا هلتقو « سايلإ هدعب ىلوتو ١107 ةنس هالتقف
 اهتحابتساو ناوريقلا ىلع تلوتساو هتمجاه نأ ةيلاغلا ةيرفصلا ةيوازفنلا ةموجفُرَو ةليبق ثبلت لو
 . ةموجفرو هب تكتفف ما/ها//ه٠4١ ةنس اهدرتسي نأ بيبح لواحو مالهه/ه78١ ةئس
 ةيضاب الإ مامإ لعألا دبع باطخلا وبأ اهلهأل بضغف ناوريقلا ىف مراحملا تلحتسا دق تناكو

 ىلوو مالهماه١ ةنس ناوريقلا اهنم صّخو ةموجفرو مجاهف « ةسوفن لبجو سلبارطب
 ىلع مدق نأ رصم ىلاو ثعشألا نب دمحم ثبلي ملو ؛ هداوق دحأ متسر نب نمحرلا دبع اهيلع
 فو « باطخلا وبأ اهيف لتق ةيراض ةكرعم ىف باطخلا ىِبأ عم كبتشاف « مخض شيج سأر
 ةيضابالل ةلود هيلامش ىف سسأو رئازجلا ىف بازلا ىلإ متسر نب نمحرلا دبع ناوريقلا ىلع هيلاو
 ماس نب بلغألا بازلا لع ثعشألا نبا ىلور . 7594 ةنس ىتح هداع تلظ ترهات ةنيدمب

 ةئس ةبورح ضحب ىف لتفيو مال /ه١ ةئس ىندألا برغملا لع ىلوت نأ ثيلي و ىميمتلا

 ؛ بازلاب ةنّبُط ىناب ( درمرازه ) ىبهلملا صفح نبورمع برغملا ىلع لوتيو مال60/ه16
 ناوريقلا ترصاحو سلبارط ةيضايإ هيلع تراثو « ترهاتب ةيضابالاو ةيرفصلا رئازجلا ىف لزانو

 ىبلهملا متاح نب ديزب همع نبا هفلخو . م١7 /ه81١“ ةنس ةكرعملا ىف دهشتساو اهيلإ جرخو
 هئاهدو هبورح ىف بلهملا هدجب هبشلا ريثك ناك » : ىناوريقلا قيقرلا هنع لوقيو ١55 ةئس

 نوعشب اًريبخ ناك اك « اهقوسو ناوريقلا بترف ةرادالا نوعشب اًريبخ ناكو هئاخسو همركو
 ةنانز رايد ىف الإ طاشن ميدل دلعي و رئازجلا ىف ةيرفصلا ر افظأ افظا ملقف 0 برحلاو ةسايسلا

 ع ةسوفن لبجو ترهات ىف الإ طاشن محل دعي ملف « ةيضابإلا رافظأ لثملاب مّلقو « ءارحصلاب
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 اودفوو ءارعشلا ىلع هاياطع غبسأو « اييدأ تاكو « هدهع لاوط ترقتساو ةيقيرفإب رومألا تأدهو
 , اهب مظعألا ةبقع عماج دّدجو « ةعساو ةيبدأ ةكرح ناوريقلا ىف ثدحأو « قرشملا نم هيلع

 ىتح رئازجلا ىقرشوأ ايديمونو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلع ايلاو لظو . نارمعلا هدهع ىف رهدزاو
 مالما//ه١/1١ ةنس ىفوت نأ ىلإ برغملاب ءودهو ءاحعر ماوعا تناك اًماع رشع ةتس بازلاو ةئيطنسق

  ةيسايس ةكنحو ةلوطيو ةعاجش هيحخأ نع لقي ال ناكو « مداح نب حور هوحخأ هدعب ىلوتو

 ةلودلا تسسات هلهع ىكو ءاحرلاو ءودملا دارطاب همايأ ىف بازلاو ةيسنوتلا ةيقيرفأ تمعنو

 هفلخو ما/١4/ه1/4١ ةتس ىفوتو « ىصقألا برغملاب ةجنط ىبونج ليلو ىف ةينسحلا ةيسيردإلا
 ىف رشنو « ماظعلا ةيسابعلا ةلودلا داوق دحأ نيعأ نب ةمثره هفلخو 179 ةنس ىتح لضفلا هبا
 ٠١م١ ةنس ريبكلا اهرصقو ريتسنملا ةنيدم ىنبو ٠ ماظنلاو نمألا ىسلبارطلاو ىسنوتلا ميلقالا

 « هئاهدو هتسايس نسحو هتعاجشيب بجعأو ) ىميمتلا باغألا نب ميهاربإ اَيلاو بازلل راتخاو

 انعض ناأكو ١/854 ةئس ىلإ ىف <علا لئاقم ني دمحب هفلحتو مال واله ةئس دادغب ىلإ داعو

 عمقو هيلع مايقلا نسحيو برغملا هيلوي نميف ةمئره ديشرلا نوره راشتساو . ةسايسلا ءىبس

 ةئس ذنم . هيلع هتيالو ىضتراف « اليوط هل هحدتماو بلغألا نب ميهاربإب هيلع راشأف « هتاروث
 اديدس امكح هل ةمكاح ةرسأ هب نّوكي نأ المأ هدعب نم هئانبألو هل هلعجو م٠..١مه5
 . افنأ نيروكذملا ةبلاهملا مكحك

 "90ةبلاغألا ( ب )
 ناكو « ةلقتسملا ةيلاغألا ةلودب ( ةميدقلا ايديمون ) اهيقرش ىف ذئنيح ىظحن رئازجلا تناك

 اهنمو طسوتملا رحبلا ىلع ةياجب ىلإ ىسنوتلا ميلقإلا ىبرغ دتمي ناكو « ناوريقلل اعبات حتفلا ذنم
 رئازجلا نم مسقلا اذه معنو . ةتبط هتمصاعو بازلا ميلقإو ةنيطنسق الماش ايونج ءارحصلا ىلإ
 ىربكلا هجمصاع كاش كلذ ىف ةهئأس ةيملعو ةيرايضضحو ةينأرمع هبضوهنب ةيبلغالا هلودلا رصع ىف

 ىلع ىبلغألا هللا ةدايز ريمألا ءاليتساب ميظع ىبرح دجم نم ةبلاغألا اهماكحلا ققحت امو ناوريقلا

 ةراضحلاو ميظعلا فينحلا نيدلا اهيلإ هترسأ نم هئافلخو وه هلقنو م87ا//ه7١1؟ ةنس ةيلقص
 ةلودلل اميظع احتف كلذ ناكو . تاعانصلاو مولعلا نم اهب طبتراام لكو ةرهدزملا ةيبرعلا

 اهيف امب نومعني اهيلإ نوريثك مهنم لحرف « ىرئازجلاو ىسنوتلا نيميلقالا ىف اهاياعرو ةيبلغألا
 ليلق ريغب مهروعُش عم « ريفو ريخب نييرئازجلاو نييسنوتلا ىلع داع ام « ضرالا تابيط نم
 هتاوزغو ميظعلا مطوطسا لضفب ةبلاغألا مايأ لاوط ةوق دادزي روعشلا اذه لظو . ةزعلا نم

 تاقرو باتك 0 لوألا ءزجلاو ليملا دممح نب كرابم نم كلاغلا ءرجلاو ةقياسلا رداصملا ةيلاغألا ىف رظنا 60

 نسح ذاتسالل ةيسنوتلا ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضنلا نع ةلخلاو بيطخلا نب نيدلا ناسلل مالعألا لامعأ باتك
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 ىلع ىلوتساو « اهيبونج ةريثك ةيلاطيإ عاقبو نوصخحلو « اهسفن امورلو ايلاطيإ ىقرش ىف ىرابل
 ةيسنوتلا ةلودلا هذه غلبتو . ةرهابلا هتراضحو مالسالا اهب رشنو مم ها هه ةنس ةطلام

 ىبلغألا دمحأ نبميهارإ دهع ىف ةيناملو ةراضحلا نم طسق مظعأ ةيرئازجلا
 ناوريقلا راوجب اهانب ىتلا ةداقر هتنيدم ىف سسي ذإ ( مو.١/مه89١ - ممالع4له١5١ ١)

 تاشن مولعلل ةعماج لوأ وهو « دادغبب نومألاو ديشرلل ةمكحلا تيب رارغ لع ةمكح تيب
 ميهاربإ داقو 1 00 نادلبلا ميوقتو كلفلاو بطلا اهب سردي ناكو 1 ةبيرغملا دالابلا ىف

 كلذ لكو . نوصحلا نم ةريبك ةفئاط ىلع هيف ىلوتساو « ايلاطيإ ىبونج ىلإ هسفنب لوطسأل

 ريبك ىعو ىلع أل ناكو . ةجهبلاب رئازجلا ىقرشو ىسنوتلا ميلقالا ىف ةيعرلا المي ناك
 ةرادإ كوئسح ةالو ةنبط ىف رئازجلا ىفرش ىلع دولوي اوناكف ع ىكحلا نوئكش ريبذدتو ةسايسلاب

 ةأبق داليلا لع ىلوي كاوريقلا ىضأف ناكو 6 ةعسأو ةيرادأ ةلحاس مهنوحنمي اوتاكو ع مكحلا

 ةمأت ةأ وأسم لب ( قربربو ىبرع ناي قرفال فاصنالاو لدعلاب ىانلا ناب نومكحي ةأقت نيه زن

 ترهدزاو - ةبلاغالا دهعل - رئازجلا ىقرش ىف ةايحلا ترهدزاف ؛ تابجاولاو قوقحلا ىف

 (1)نويضابالا ( ج )

 ؛ ةبقرشلا ايناتيروم ىف اميدق لخادلا رئازجلا نم ىبرغلا مسقلا ىف ةيضابالا ةلودلا تسسأت
 بأ املو , امل ةمصاع ترهات كني الم اذه ةرخو ةيلبج ةقطنم ىف متسر نب نمحرلا دبع اهّسّسأ

 ةيلاثملا ةيضابالا ءىدابم سسأ ىلع اهماقأ دقو مالا/ل8/ه0٠١ ةنس اهنلعأ ةيضابالا نم هعابتأ رثك
 وحن ىلع لئابقلا ءاسؤرو موقلا هوجو نم ةتس ةروشمب أاهيف مامالا ىلوي ةيطارقميد اهلعج ذإ

 هميلاعتو مالسالاب املاع لدعلا ىهتنم الداع نوكي نأ مامالا ىف طرتشاو باطخلا نب رمع عنص ام

 . ةرخخآلا ىف اهتداعسو ايندلا ىف ةعامجلا ةحلصم ةقدب لفكت ىتلا هئدابمب الماع ملعلا قح

 مشو 4 ةارشلا 2 ةمهملا رومألا ىف ريشتسيو ع هل ىروشلا باختتا للعب ةماع كعمل مامالا عيابيو

 نيعيو 6 لئابعلاو موقلا ةداس ةمأعلا رومألا ىف ريشتسي 7 هواملعو ىضابالا بهذملا ءامظع

 موقت ةطرش : ةطرشلا نم نيعون قيرط نع مكحلا طبضيو « ةارشلا ةراشتسا دعب ةاضقلا

 ىف مكحتو قاوسألا ىلع فرشت ةبسحلا ةطرش ىمست ةطرشو « نمألا ىلع ةظفاحماو ةسارحلاب
 ىف ةمامالا لوادتو . رككنملا نع ةيهان فورعملاب ةرما « ةليبقلاوأ ةنيدملا ىف فوطتو اهتاموصخ
 زيمتي ناكو ١/١ ةنس ىتح ةلودلا سسّوم متسر نب نمحرلا دبع مهلوأ « ةمثأ ةتس ترهات

 راهرألاو زوبد ىلع دمحم ريبكلا برعملا خيرات نم ثلاثلا ةمئألا رابخأ باتك ترهاتب ةيضابالا ةلودلا ىف رظنأ )١(
 ىنورابلا ناميلسل ةيضابالا كولمو ةمئأ ىف ةيضايرلا ذاتسألاو رصان روتكدلا قيقحت ريعصلا نبال نييمتسرلا

 ؛7ص ليملل ثيدحلاو ميدقلا ىف رئازجلا خيراتو ريسلا باتكو يىراذع نبال برغملا نايبلاو راجنلا

 . اهدعب امو ءزجلاو ىناملا قيفوت دمحأل رئازجلا خيراتو ىحامشلل
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 امامأ لظو باهولا دبع هنبأ هذدعب ةيضابالا ئيروس تراتخاو 3 ملعلا يعمم 8 ىوقتلاو هلا دعلاب

 : ةيثئارو نوكت نأ ىلإ ةمامالاب ىضفي كلذ نأ نيظحالم ريغ م؟7ا//ه١١18 ةنس ىتح ةيضابالل
 كانه ةيضابالا فوفص ىف قاقشنا ىلإ كلذ ىَّدأو « ىئارولا ةفالخلا ماظنل مهراكنإ ضقاني امم
 ىف هيلع تدّرمتو . ةيثارولا باهولا دبع ةمامإ تركنا ةيراكنلا ىمست ةفئاط مهنيب تاشن ذإ

 اهيراحو ءاطع نب لصاو ةرصبلا يف ١ ةلزتعملا ميعز ىلإ ةبسن ةلزتعملا ةيلصاولا كف رف ةلودلا ىلامش

 حلفأ هن هفلخخو ٠ هنم اضعب وأ ساروأ لبج ىضابإلا هةيهذم ىلإ مضناو : اهتنتف ىلع ىضقو

 رادآف حالسلا ةرهاش ةيضابالا ةعامج قاشت لازت ال ةيراكتلا تناكو م65 4/ه1 85٠ ةنس ىتح

 ىتح ناظقيلاوبأ هنأ هقلحلو : لئابقلاو دالبلا ىف هراصنا تششتو اهدئاق لتقمب تهتتا ايرح أهعم

 . ناظقيلا ىبأو متاح ىبأ هينبا دهع ىف مقافتو فعضلا ىف ةلودلا تذخأو م894/ه11 ةنس

 هتديأو ةماتك ةليبق ىف ةيمطافلا ةوعدلا رشن دق ىمطافلا ىدهملا ةيعاد ىعيشلا هللا دبع وبأ ناكو

 اهطيشنت ةلودلا هذل ركذي اممو. م109/ه59“ ةنس ايئاهن ةيمتسرلا ةلودلا ىلع ءاضقلا ىف

 لينلا نادوسلا ىلإو اتلوفو ىلامو رجينلاو داشت دالب ىف ةيرادملا ةيقيرفالا ءارحصلا ىلإ ةراجتلا

 قدانفلا ةماقاو لبسلا ةسأ ركب ةعسأو ةيانع ةلودلا ةايسيتكم كقو . مدور نافدرك قطانم ىف

 ىهو 6 لفاوعلا اش زن تناك ىتلا عاقبلا لك ىف مالسالا رشا لح اسم 7 ايأوز تاهجلا م

 ىف نويضابالا زاحنا ترهات ىف ةيضابالا ةلودلا ىلع ىضق الو . ىربك ةيراضحو ةينيد ةمدخ

 ًيادركو طاوغألاو ةركسب لثم تاحاولاو 0 ضرأ ىف ىف. موملا ىتح  بونجلا ىلإ رئازجلا

 : ليلا نكادوسلاو ةيرادملا ةيقيرفالا ءارحصلا َّىش اياوزلاو ةراجتلا زكارم ىلعو داللبلا لع

 تاسملت ( د ١)

 نوينانزلا نرفي ونب ميدق نم اهي ناكو « اهميلقإو ناسملت عقت رئازجلا نم برغلا ىصقأ ىف
 شيج دض هبرح ىف ةرسيم رزا اودشو « جراوخلا ةيرفصلا بهذم نوقنتعي اونكو اهوسسؤم
 نوعيابي ١5/8 ةنس ىف مهارنو . ديمح نب دلاخ هدعب ىرفصلا مامالا رزأ اودش أل باحبملا نب

 اشيج ما///ه٠5١ ةنس ىف َدِعْيَو « ىتانزلا ىنرفيلا ةرق وبأ وه مهنم الجر ةيرفصلا ةمامالاب
 ىقرشو ٍىسنوتل ميلقإلا ) ىندألا برغملا ىلع هتيالو ىف ىميمتلا ملاس نب بلغألا ةلزانمل اريبك

 هنع تقرفتو بره هنم برتقا اذإ ىتح « رارج شيجب هيلإ مدقيف بلغألا أبنلا غلبيو ( رئازجلا

 دادعإ ىف ذحخايو ىبلهملا صفح نب رمع م8"6/ه١6١1 ةنس ىندألا برغملا ىلوتيو . هعومج

  هتاقالمل افيثك اشيج دعأ ةرقوبأ ناكو « بازلا ةمصاع ةئبط نصحيو ةرق ىبأ ةلزانمل شي

 صفح نبرمع رطضاو . هدونج هنع قّرفتو « هشيج ىف بد افالح نأ ريغ « ةنبط ىلإ مدقتو

 ما



 ةنبط نع هبايغ ةرقوبا زهتناو « هيلع سلبارطب ةراوه ةليبق ةروث ابن هغولبل ناوريقلا ىلإ ةدوعلا ىلإ
 همزهف ةرق ىبا عم كيتشاف ٠ ع هشيج نم ةعطق عم انهملا اهب كرت صقح ني رمع ناكو 1 اهمجاهف

 ناسملت لظتو « ةرق ىبأل ةروثب عمسن دوعن الو . هيفام لكب هركسع اتهملا ذخأو رابدألا ىلوو
 سسأ الو . مال85/ه11/. ةنس ةوارغم ةليبق مهنم اهذخأت ىتح ةيتانزلا نرفي ىنب ةليبقل ةعضاخ
 ماعلا رادو مال88/ه١ا5 ةنس ساف ميلقإب ليلو ىف ةسرادألا ةلود ىنسحلا لوألا سيردإ
 نب دمحم هفحزب ملعو « ةوارغم ةليبق نم اهرواج امو ناسملت ىلع فحزلا ىأر هتكوش تدتشاو
 هنيعو ع ناسملت هوجو عيمجو وه هعيابو « ةدلبلا نم برتقا نيح هيلإ جرخف ىوارغملا ررخ

 هنبا هفلختو ما/١41/ه11١!/ه ةنس ىفوتو ليلو ىلإ داعو اهدجسم ءانب هرماو اهيلع ايلاو سيردإ
 ماهم ىف امادقم اعاجشو ثيدحلل ايوارو اهيقف ناكو ممل م /ها ١1 ةنس ىتح ىناثلا سيرد
 ثالث اهب ماقأو ناسملت لزنو « ةلودلل ةمصاع اهذختاو ساف ةنيدم ىف ىذلا وهو ٠ رومألا
 نودلخ نبا لوقي 5 - اهزنو . ةيرفصلا ةوعد اهنم احمو ةيلاملاو ةيرادالا اهنوكش اهيف مّن تاوئس
 هل اهكرت دمحم هنبا وأ ىناثلا سيردإ نإ ودبيو ؛ هللا دبع نب ناميلس همع - نيخرؤملا ضعبو
 اهذحأ نأ ىلإ هدافحأو هوانبأ هنع رئازجلا ىف اهميلقإو ىه اهثراوتو ؛ اهلهأ هعيابو اهكلمتف
 . ةيديبعلا ةلودلل ريصت مث عبارلا نرقلا ىف ةيفاعلا ىتأ ني ىسوم ."مهنم

 دامح ودب - ةيجاهنصلا ةلودلا - ةيديبعلا ةلودلا
 (1)ةيداييعلا ةلودلا 6

 نوكي كلذبو « ةيبلغألا ةلودلا ىلع ىضقو ناوريقلا لخد نأ ىعيشلا هللا دبع وبأ ثبلي م
 اهيقرش ىف ةبلاغألا ةلود : رئازجلا مساقنت تناك ىتلا ثالثلا لودلا ىلع دحاو ماع ىف ىضق دق
 : اهيبرغ ىف هللا دبع نب ناميلس ءانبأ نم ةسرادألا ةلودو اهطسو ىف ترهاتب نييضابإلا ةلودو
 ىدهملا اهريدي ناكف ةرجهلل ثلاثلا نرقلا رخاوأ ذنم ةيديبعلا ةلودلل رئازجلا تناد كلذبو
 تلانو , هدعب نمو هل ةمصاع اهراوجب اهانب ىتلا ةيدهملا ةنيدم نم م نا وريقلا ِس ىمطافلا
 اضيأو « نادوسلاو ةيرادملا ءارحصلا نيبو اهنيب ةراجنلا تشعتناو انمأو ءاخر همايأ ىف رئازجلا
 ةليسملا ةنيدم ةنضحلا لهسب ىتانزلا نودمح نب ىلع بازلا ىلع هلماع ىنبو « ابروأ نيبو اهني
 رئاث ذححأ همايأ ىفو مئاقلا هنبا هفلخيو . م57/هالالا' ةنس ىفوتيو 2« 7١١ ةنس ( ةيدمحأ )
 : داديك نب دلخم ديزي ابأ ىَعْدُي ةروثلاو هيلع ضاقتنالل رئازجلا ىف ةدعلا دعي جراوخلا نم ىربرب
 هباتكو نامعنلا ىضاقلل ةوعدلا حاتفاو دامح نبال افلخلا | رابخأ افنحلا ظاعتا ةيديبعلا ةلردلا ف رظن 42

 . اهدعب امو ةء؟ص ليملا لدي نب كرايم مهن ر يسو ديبع ىنب رابخأو بلطخلا نيد 1 لامعأ

 نم



 ناملغلاو ةيبصلا ظفح هنأيح لئاوأ ىف ناكو « ديرجلا دالب ىف ةيسنوتلا رزوت ةنيدم نم هلصأ

  نييمتسرلا مايأ رحاوأ ىف ترهات لزنو ١ رثازجلاو سنوي ةفلتخم ندم ىف ميركلا نارقلا

 ةتأنز هتليبق نم توريثك هيلا | عمتجي ذحأو َ ةيراكنلا ةيضابالا ةديقع قنتعا هنأ نوح روما لوقيو

 سبرألا ىف ةماتك ةليبق هب ىقل اشيج مهنم نّوكو « نييرفصو نييضايإ جراوخلا ربربلا نمو
 لافطألا لتقو ءاسنلا ىّبُسو اهقرحو دالبلا بهن هشيجل حيبي ناكو . ارارم اهمزهو سبرألا ريغو
 كلذ نم اعيش نولحتسي ال ةيضايالا ذِإ « نوخرؤملا ركذي م ةديقعلا ّىضايإ نكي لا هنأ لكي امم

 هنأ وديبو « ةيضابإلا ال جراوخلا نم ةيرفصلا بهذم ىلع ناك هنأ ىرن كلذ لجأ نمو « هلك

 ىدتقاف « لافطألا لتقو ءاسنلا ىْبَس نولحتسي اوناك نيذلا نيفرطنملا ةقرازألا جراوخلا نع أرق

 ىلع هب ىلوتسي امخض اشيج دشعحي ىتح م 94 4/ه 5 ةنس ىفاوتامو . ةودقلا سكيو « مهب

 نم برقلاب ةداقر ةنيدم ىتح هشيجب مدقتيو « ىسنوتلا ميلقإلاو رئازجلا ىف نادلبلا نم ريثك
 اهيلع ىلوتسيو ناوريقلا دصقيو . قحسإ نب ليلخ ىديبعلا اهيلاو لتقيو « اهبهنيو ناوريقلا
 مهتديقع ضرف مهتلواحم نييديبعلا نم ماقتنالا نوديري اهناكس نم ةنسلا لهأ هشيج ىلإ مضنيو

 ةتيدم راوسأ ىلإ هعم اوفحزو « كلام بهذم لثما نم ةنسلا بهاذم وحمو مهيلع ةيليعامسالا

 ةنس ال هراصح- ءانثأ ىف مئاقلا ىديبعلا ةفيلخلا ىفوتو . اهرصاحو نييديبعلا ةمصاع ةيدهملا

 ءالاجس داديك نبا نيبو ةهنيب برحلا تلظو ءروصنملا ةفيلخلا هنبا هفلخو م9 ة:ه/ه ا

 ؛ ةقحاس ةميزه داديك نبا مزهناو « هخارص ىبلف «رئازجلا ىف ةجاهنص ميعز ىريز خرصتساو
 ريغو ساروألا لابجب ةياغاب ىف هبقعتي هئارو نم روصنلا ةفيلخلاو «رئارجلا ىلإ رابدألا ىلوو

 هتروث ىلع ءاضقلابو م 847//ه "4 ةنس هي كتفغ « لالغألاب البكم هب هوءاج نأ ىلإ ةياغاب

 رئازجلا ىف جراوخلا تاروث تهتتا

 ةيجاهنصلا ؟')ةلودلا ( ب )
 ىعيشلا هللا دبع ىبأ ةرصن ىف لوألا رودلا تبعل ىتلا ىه ةيرئازجلا ةماتك ةليبق تناك اذإ

 مسقلا ىف ةبلاغألاو ترهات ىف نييضابالاو ناسملت ىف ةسرادألا : ثالثلا رئازجلا لود ىلع

 ىبأ ةروث ىلع ءاضقلا ىف“ لوألا رودلا اهل ناك ىتلا ىه ةجاهنص ةليبق نإف رئازجلا نم ىقرشلا

 قرشلا ىلإ ةماتك : رئازجلا ىلامش نالتحت اتناك اعيمج ناتليبقلاو « ىرفُصلا داديك نب دلخم ديزي

 . ةرضحتملا سناربلا لئابق نم امهو ع ةراضحلا نم ظحبب ناذعأت اتناكو « برغخلا لإ ةجاهنصو

 اهبعش تناكو ةيدبتملا رثبلا لئاب سس ىضو ع ىرئازجلا بونجلا لت ةنأنز ةليبق تناكو

 ميدقلا ىف رئازجلا خيراتو ميمتو زعملاو سيداب مجارت ناييلأو ريثألا نبال لماكلا ةيجاهنصلا ةلودلا ىف رظنا (1)

 . اهلعب امو ه14 ع ليلا دمحم نب كرايا ثيدخلاو ييطخلا نبال مالعألا لامعأو ىراذع نبال برغملا

 ىف ناكلخ نياو نودلخخ نبا خيرات نم سداسلا ءزجلاو
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 . اقرش سلبارطو ىسنوتلا ميلقالا ىبونج ىلإو ابرغ ىصقألا برغملاو ناسملت ىلإ دتمت اهعورفو
 ىلوت نيحو رئازجلا ىف ةيبرغلا ةقطنملا ىلع ىجاهنصلا ىريز روصنملا ىمطافلا ةفيلخلا ىلور
 ةراضحلا نم ظح ىلع هتليبق لثم ناكو « اهيلع هاقبأ م ؟61 [ه م١4 ةئس ةيديبعلا ةفالخلا زعملا
 اهذاختاو م 11"ه/ه 854 ةنس ترهات نم ىقرشلا لامشلا ىلإ ريش يشأ ةنيدم هئانب ىف كلذ حضتيو
 طسوتملا رحبلا ىلع رئازجلا ةنيدم سيساتل - دعب اميف - نيكلب هنبا عفدو « هتليبقلو هل ةمصاع
 ىقرشلا بونجلا ىلإ ةيدملا ةنيدمو فلش رهنل يق ةيقرشلا ةفصلا لع لاشرش ىبونج ةنايلم ةنيدمو

 اهب ىلوتسا ىتلا هتلمح ىف م ؟هم/ه 740 ةنس ىف ىلقصلا ارهوج ىريز دعاسو . ةنايلم نم
 نمحرلا دبعل ءالولاب نانيدت اتناك نيتللا ةجنطو ةتبس ادع ام ىصقألا برغملا نادلب عيمج ىلع

 هس زيملل رمم ىلع لوتس دق لتصلا رعرج ذكر ١ ةطرت ىف ىرعال ةفيخلا رس

 ! ىف ةيدهملا هتمصاع كرتيس 'زعملا ىديبعلاا ةفيلخلا نأ كلذ بقع عاشو مولاه
 نيرفعج كلذل ضعتماف « هنع ابئان هعيمج برغملا ىلع ىريز ىلويسو « رصم ىلإ ةيسنوتل
 نئاغض ىريز نيبو هنيب تناكو م 90/./ه 7٠ ةئس زعملل بازلا ىلاو ىتانزلا نودمح نب ىلع
 ةمصاع ةليسملا ةنيدم نم جرحخخو هلاومأو هحالسو هركسع عمج نأ ثبلي ملو , ةوادعو داقحاو
 عرزعملا ةعاط اعلاح ةتأنز : هتليبق ىلإ هجتأو , انب رم اهيلع هتيالو ىف ' هوبأ اهانب ىتلا هتيالو

 فحزو امخض اشيج اهنم عمجي نأ "1 ةنس ىف عاطتساو . اهيلع هتكّلمو هتليبق هب تفتحاو
 نامصخلا كلتشاو « هب ىقتلاو « ةعرسب هلاجر عمجف ىريز ملعو « ةجاهنص ىضارأ ىلع ه
 هءاجوا ريشأ ىف نيكلب دنب ناكو . ةكرعملا ىف ىريز لتقو ةتانزو ىلع نب رفعج ةفك تحجرو
 اهب لكنو اهع ومج قزمو ,ةنانزب ىقتلاو ع هيبأ راش ذخألل اعيرس ةدعلا ٌدعأف « هيبأ عرصم بن
 ترهاتو بازلا هيلإ فاضأرو هيبأ ةيالو ىلع هّرقأف « رعملا اهيلع هراصتنا غلبو « اديدش ةليكتت
 برغلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلع هالو رصم ىلإ ةيدهملا زعملا ةحرابم لبقو . برغملا لامعأ رئاسو
 نأ ىغبني دي نكأكو « ةيلقصو سلبارط ءانثتسا عم م 9/7 [ه مه١ ةنسل ةجحلا ىذ ىف هعيمج

 . ةرورضلا دنع اهتيامح عيطتست نلو « رصم نع ةديعب اهنأل ةيلقص هل كرتي
 نم ىبرغم ىربرب وهو « هنوتش بتريو برغملا ىف مكحلا تايلوكسمب ضهني نيكلب ذحأو

 12 لوأ ىهو ؛ هةزانبأ اهثراوتي ةيبرغم ةيجاهنص ةلود سيسأت ىلع لمعي ىضم دقو 2« ةجاهنص
 لعجي ام ع ةريبك ةيبرغم لود اهدعب ىلاوتتو , هيف ةيمالسإ ةيبرغم ةلود أشنت ىمالسالا خيراتلا 7
 ىلإ قدأ ةرابعبو ربربلا ىلإ برعلا نم هيف ناطلسلاو كلملا لاقتنا ةحتاف برغملل نيكلب مكح
 : برغم ا ءانبأ ىرخأ ةرابعبو « ربربلا لظ ذإ ىعيبط روطت وهو « مهلئابق ءاسؤرو ربربلا ءامعز
 نومكحي اوذخأو ةلودلا ةرادإ ىف ةيمالسإلا مظنلا ىلبع - ىبرعلا مكحلا لاوط - انورق نوبردتي
 هيسرام هلوقي ام امأ « مهسفنأ تاذ نم لود وأ ةيبرغم ةلود مهل أشنت نأ ناو . ةفلتخملا اهميلاقأ
 نأ نم « ةيقرشلا برغملا دالب » : هبابك و © ىطسولا روصعلا ىف نوملسملا ربربلا » : هيأتك ىف
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 اقيقحتو محل اهركو برعلا نم اروفن ناك ربربلا ىلإ برعلا مكح نم برغملا ىف لوحتلا اذه

 هنأ حيحصلا امنإ , حيحصب سيل هلك كلذ نإف مهلودو برعلا نع لالقتسالا ىف ربربلا لامأل
 ءانب اغنأ انب ٌرمو « ندملا ءانب اضيأو « لودلا ءانبو مكحلا بيلاسأ ىلع ربربلا نّرمتأ ىعيبط روطت
 . ةنايلمو رئازجلا ىتنيدمل نيكلب ءانبو ريشأ ةنيدمل ىريز ءانبو ةليسملا ةنيدمل نودمح نب ىلع

 م ؟ا!/هراه 78 ةنس زعملا ىديبعلا ةفيلخلا ىفوتو « هل ةمصاع كناوريقلا نيكلب ذختاو

 هدهع لئاوأ ىف تراثو . اهميلقإو سليارط هيلإ فاضأو هتيالو ىف هتّيثو ريزعلا هنبآ ىلوتو
 لازت ال ةبطرقب ةيومألا ةفالخلا تناكو «اعيرس هل تملستساو ناسملتو ةياغابو ترهات رئازجلاب

 ةنس ىف داقو « نيكلبو ةيديبعلا ةفالخلا ىلع ةروثلاب سافو ةساملجسو ناسملتو ةتانزل زعوت

 هتدوع ءانثأ ىف ىفوتو . اعيمج هل تملستساو « ءاحنألا كلت ىلإ افيثك اشيج م 999ه "4

 م 485 /ه 9/4 ةنس لئاوأ ىف روصنملا هنبا هفلخو « ةرجهلل 8/7 ةنس ىصقألا برغملا نم
 مكحب دبتسملا رماع ىبأ نب روصنملا ناكو . ةجاهنص ةمصاع ريشأ لع تفوطي هيخأل دقعف

 هناطلس طسب ىلع ةتانز ميعز ةيطع نبا ىريز ناعأ دق ديّوملا ىعرشلا هتفيلخ مساب سلدنألا

 دوقي نأ تفوطي هاخأ روصنملا رمأف « هل ةمصاع اهذختاو ساف ىلع لثملابو « ةساملجس ىلع

 ىلإ داعو همزه ىريز نأ ريغ « هرمأب عدصو « ىريز نم هعجرتسيا ىصقألا برغملا ىلإ اشيج
 هتليبق نيب اهرازوأ برحلا عضت نأ ممصف ملس لجر روصنملا ناكو . ةميزحلا لايذأ رجي ريشأ

 ىتح نيتليبقلا نيب برح رخا كلت نأ نلعاو « لاتقلا ىلإ اودوعي الف ةتانز ىريز ةليبقو ةجاهنص
 ابنلا اذه ةرهاقلا ىف ىمطافلا زيزعلا فرعو . اليوط امهاوق تكهنأ ىتلا ةميقعلا بورحلا ىهني

 ةيعاد رئازجلا ىف ةمانك ىلإ لسرأف « ايئاهن ىصقألا برغملا عايض نم هيلإ ىدُري ل بضغق
 مهعمجيو نييماتكلا ريثي ةنس لظو « روصنملا ىلع اهييلأتل 175 ةنس ىناسارخلا مهفلا اب ىمسي

 هتسايس تداو . هيلع ىضقو ترهات ىقرش فيطس ىف هعومجو وه روصنملا هيقلو « هلوح
 ىلع هآلوف نورزخ نب ديعس ةماعزب 7/4 ةنس اهنم ةعامج هيلإ مضنت نأ ىلإ ةتانز عم ةميكحلا

 همايأ ةيقب ىف ءودلاو نمألا رئازجلا معو . هناكم الفلف هنبا ىّلوف 7 ةنس ىفوتو « ةئبط

 ةلودلا رومأ هل ربدف ةرمع نم ةرشع ةئلاثلا ىف سيداب هنبأ هفلحو م 99ه 1١/5 ةنس ىفوتو

 ريشأ ىلع هالو دقو ادامحو ترهات ىف تفوطي ةصاختو (« همامعأ رئازجلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف

 رصاحيو امخض اشيج ساف بحاص ةيطع نب ىريز دعي ىتح 789 ةنس ىفاوتامو . "809 ةنس

 . برعلا ىبا نب دمحم هدوقي شيجب سيداب هدجني 5 دامح اعيرس هدجنيو « ترهات ىف تفوطي

 مهشيج ىلويو « رئاودلا مهيلع رودتو « ةتانز ىلع اموجه نونشيو ططخلا ةئثالثلا ةداقلا عضيو
 غلبو ٠ ىريزو ةتائزل ةمينغ حالسلاو لاومألا نم اهيفامو مهبراضم مهءارو نيكرات رابدألا

 نب لفلف هيلع جرخو « ساف ىلإ داعف هب ملعو « ىريز ءاقلل شيج سأر ىلع جرخف ربخلا سيداب
 ربخ هءاجو . اهتطوتساو 19١ ةنس سلبارط ىلإ ٌرفو « هدراطت شيجلا نم قرف تلظف ديعس

 اق



 هدالوأو نسكام هلتقب هيلع همامعأ نم نيرئاللا ىلع ىضق هنأ دا همع نم ةنسلا سفن ىف

 تضقو ةبطرقب تبشن ىتلا ةنتفلا ىف مهل ناكو « سلدنألا ىلإ هتوخإو ىريز نب ىواز ليحرو
 سأف بحاص ةيطع نب ىريز ىفوت ةنسلا سفن ىفو . ءوسلا ةياغ ىف رود ةيومألا ةفالخلا ىلع

 ةمجاهم ىلإ "87 ةنس ىف ةنانز تداعو « ءادعصلا دامحو ةجاهنص تسفنتو ىصقألا برغملاو

 . ةقحاس ةميزه دامح اهمزهف ىفوت دق ناك فريز اهلطب نكلو ريشأ ىف ةجاهنص

 وام وبب ( ج )
 ءافيصح اعاجش هرهد ديرفو هدحو جيسن - بيطخلا نب نيدلا ناسل لوقي آ؟ - دامح ناك

 سيداب : هيخأ نبا نع لالقتسالا ىف اًداج ركفو « لادجلا » بتك ىف رظنو ناوريقلاب هقفلا أرق
 , ةلودلل ةمصاع نوكت ةعلق ءانب هيف ركفام لوأ ناكو « رئازجلا ىف هتانبألو هل ةلود نيوكتو

 ىلع ةنايك لابج حوفس قوف رعو ردحنم ىلع دامح ىنب ةعلق "9 ةنس ىف ىنب نأ ثبلي ملو
 اعيرس اهلاحأو ( ةيدمحملا ) ةليسملا نم ارتموليك 7 دعب ىلع ةنضحلا لوهسل ةيلامشلا دودحلا

 « عينه نصح ىرخأ ةرابعب وأ ةبصق اهطسوتت دجاسملاو قدانفلاو ءايحألاب ظتكت ةنيدم ىلإ

 ةنس ىفاوتامو . هلالقتسا نالعإ ىلع دامح مّمصو . مويلا ىلإ ةمئاق اهلالطأو اهبئارخ لازتالو
 اهتديقعو ةيديبعلا ةلودلا نعو ناوريقلا ىف سيداب نع هلالقتسا نلعي ىتح م4١١1مه ؛.ه
 ىلع سيداب ممصو . ةنسلا لها بهذمل اقئتعم ربانلا ىلع نييسابعلل وعديو ةفرطتملا ةيعيشلا

 دامح رفو ءاهراوجب همزهو ةعلقلا ىلإ هب هجتاو 5*٠ ةنس هتلزانل امخض اشيج دعأو ع ةيرحح

 نم ةنماثلا ىف زعملا هنبا هفلخو ةنسلا سفن ىف سيداب ىفوتو . هيراضمو همايخ اكرات ةعلقلا ىلإ

 ىتنيدم ىلع ىلوتساو ةصرفلا دامح زهتناو « هتلود لاجرو همامعأ مكحلا نوئش هل رّبدو « هرمع
 ةرجهلل 408 ةئس زعملل شيج هيلإ فحزف « ةياغاب رصاحو ةجاهنص ةمصاع ريشأو ةليسملا
 . حلصلا بلط نم ادب دجي ملو ءاهب ايمتحم ةعلقلا ىلإ ههجو ىلع ٌرفو « ةفينع ةكرعم ىف همزهو
 لكو بازلا دالبو ترهاتو ةعلقلاو ةنبطو ةليسملاو ريشأب هوانبأو دامح لقتسي هاضتقمبو « متو
 لا ةلود : نيتلود ىلإ كلذب نييجاهنصلا ةلود تمسقناو . ىصقألا برغملا ىف هنوحتفي ام

 . رئازجلا ىف ةعلقلاب نيكلب ني دامح لآ ةلودو « ةيسنوتلا ةيقيرفإب ناوريقلا ىف نيكلب نب روصنملا

 هذه ىنعم قدأب ةيمالسالا روصعلا ىف ةيرئازج ةلود لوأ ةعلقلا ىف هئانبأو دامح ةلود دعت
 ىسراف ناك اهسسؤم نكلو , اني رم اك ء ترهات ىف ةيمتسرلا ةلودلا اهتقبس اقحو « ةملكلا

 مهمايأ ىف ةيبرعلا ةغللا كراشت ةيربربلا ةغللا تناكو . هدعب نه هُرانبو وه اهمكحو « لصألا

 ميدقلا ىف رئازجلا خيرأتو ىبرعلا ليعامسال ةياجبو ةعلقلا ثكلاثلإ ءادح و ريثألا نبال لماكلا دامس ىثب ىف رظنأ 03(

 : ةدام عجارو اهدعب امو ”0١ ص للملا كرابل ثيدحلاو نبال برغلا تايبلا) بيطخلا نبال مالعألا لامعأ نم
 .ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف « دامحونب كولم دامح ىنب ةلود باتكو نودلخخ نبأ خيراتو ىراذع

0 



 نم ةرسأل تناكف ةيدامحلا ةلودلا امأ « ةيضابالا ةوعدلا ىف ةصاخو بتكلا نم ريثك اهب دلو
 اهنإف اضيأو « ةتحب ةيربرب ةلود تناك كلذبو «ء ةجاهنص ىف ةقيرعلا مهتوبيو ربربلا ميمص
 ةمصاعلا ىف ال اهرشن ىلع - ةليسو لكب - تلمعو « ال ةيمسر ةغلو اهناسل ةيبرعلا كذخعا
 ىف ةضهن راهدز ىلع - تعاطتسا ام لكب - اضيأ تلمعو « لئابقلا نيب اضيأ لب ء« بسحف

 . ةيراضحو ةيملعو ةيبدأ اهدالب

 عسوو ء« دئاقلاب ىمسملا هنبا هفلخو ١4 ةنس ىتح هتلودو هتعلقب اتتاه دامح شاعو
 ةنس زعملا همع نيا نيبو هنيبو عازن بشنو « ىصقألا برغملل ةيقرشلا قطانلا ىف هدودح
 لوقي 5 ةبيط امهنيب تاقالعلا تداعو « برح امهنيب عقت ملو « شيجب هيلإ فحزو 1

 ضعب هيلع رخو نسخ هتبا هفلختو ما .ه؛4/ه 44" .ةنس دئاقلا ىقوتو «© نودلح نبأ

 نب نيكي هدعب ىلوتو : رهشأ ةعست : ةريصق هتيالو ةله تناكو ؛ مهيلع بلغتو همامعأ

 ةتس علخ دق ناوريقلا ىف سيداب نب زعملا ناكو . ع٠ .همّه 54ا/ ةنس دامح نب دمحم

 مهناكم لعجو ةعمجلا ةيطحت نم مهما عطقو نييديبعلا نييمطافلا ةعاط م 45١٠مه 9

 « مهؤاهقف هيضتري ىذلا كلام بهذم ىلإ عوجرلا ىلع سانلا لمحو ىسابعلا ةفيلخلا مسا اهيف
 ىمطافلا ةفيلخلا رصنتسملا نونج جو « ةيمطافلا ةيليعامسالا ةديقع نم برغملا رهطت كلذبو

 نم ةريبك عومج نم صلختي نأ ىروزايلا ىمسملا هئارزو دحأ هيلع راشأف رصمب ىديبعلا
 دالبو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ اهعفدب ديعصلا ىف لينلا ىقرشب تلزن تناك ميلسو لاله ىنب

 مو « ةيسنوتلا ةيقيرفإو سلبارطو ةقرب اوحستكاف . فولآلا تاعمب نودعي اوناكو ٠ برغملا

 ىلإ اهب ىقبو 549 ةنس ةيدهملا ىلإ زاحناف ةفراجلا لويسلا هذه عفد سيداب نب رعملا عطتسي
 نوبرخيو نوبهني نيرضحتم ريغ اودب اوناكو . م١٠"؟/ه 5515 ةئس هتافوو همكح ةياهن

 ىلع فراج ىلاله ليس نيكلب دهعل رئازجلا ىلإ مهنم بصناو « عورزلا نودسفيو ندملا
 وأ ىرزخلا ديعس ىبأ ةماعزب كاسملت ىف ةتانز تلواحو « رماعو ىدعو جبثأ لئابق هسأر

 ةعلقلا ىف نيكلب امأ « هشيج تتشتو اهميعز لتقف ليسلا اذه حامج حبكت نأ ىنورزخلا

 برغملا برجل مهعم فلاحتو « اهيف نوبهني فايرألا ىدعو جبثالل كرتي نأ ريخلا نم ىأرف

 نب رصانلا همع نبا هاجاف هتدوع ىفو . ساف ةنيدم لخدو مخض شيجب هيلع فحزو ىصقألا
 ناكو « اهجوزل ةلئاقلا ىه اهنأ نظ نيكلب ناك هل تخخأل ارث هلتقو نارهو ىبونج ىانلع

 . م5١٠١ ؟/ه 4884 ةنس هناكم ةجاهنصو ةعلقلل اماح هسفن نلعأو « هل اقيقش

 ماد دقو « ةيسايس ةكنحو ءاهد اهرثكأو ةلودلا هذه كولم مظعأ ساتلع نب رصانلاو

 سيداب نب رعملا زايحنا نإف « بسحف اهعيمج رئازجلا لمشي ىملو « ةنس نيرشعو اعبس همكح

 ناوريقلا ىلإ ىصقألا برغملا دودح نم دتمي همكح لعج اهزاوحأو ةيدهملا ىلإ ميمت هنباو

 سا



 اومجاهي نأ حاير ىب ءارمأ ىلإ رعواف ع« ميمت ردص هيلع رغوأ ام كلذ لعلو « سفافصو
 نأ ريغ « رئاودلا هيلع ترادو رئازجلا ىقرش ةبيبس ىف مهزانو « مهب كتفي نأ لبق رصانلا
 اكو . ناوريقلا ىتح ىسنوتلا ميلقالا ىف نادلبلا نم هعم ناك ام درتسي نأ عاطتسا رصانلا
 تداعو  ةتاتز هتفاصو « هيلع ءاضقلا رصانلا عيطتسيو نادلبلا نم ريثك ىف بغش ثدحي
 نييحيسملا عم حاستلا ىلع لمعف رظنلا ديعب ناكو . زعملا نب ميمت نيبو هني ةنسح تاقالعلا
 ىروجيرج ايابلا ىلإ لسرأو ء اهيف مهلمعو مهجاتنإ مظعيو ٠ نامألاب اورعشي ىتح هداليب
 نييحيسملا ىرسألا عيمج ىدتفاو ةنوب ةيشربأل افقسأ دنافرس ىمسي سيسفق سيركتب عباسلا
 درو دنافرس سيركت ىلإ هباجاف ايابلا سفن ىف بيط رثأ كلذل ناكو . هتكلمم وأ هدالي ىف
 نونمي اعيمج نييحيسملاو نيملسملا نإ اهيف لاق ةفيطل ةلاسرب م٠ .7/ه 549 ةنس هيلع
 ىديأ لع بيرختلا نم اهبيصي نأ نم ةلودلا ةمصاع ةعلقلا ىلع افوخو . دلاحخ دحاو هلإب
 ىلع ةياجب ىلإ ةيسنوتلا ةيقيرفإ لدم نم اهريغو تناوريقلا باصأ ام لاله ىلي نم نابرعلا

 اهطيطختب ىنعو . ةلودلل ةديدج ةمصاع نوكتا ه ١"4 ةئس لامشلا 8 طسوتملا رحبلا

 تامامحو قدانفو سرادمو دجاسم نم اهيف امب رهتشت هدعب تلظو اهيف ةخماش روصف دييشتو
 تايفشتسمو

 ةيلالملا لئابقلا طغض دادزا همكح لوأ ىفو م١٠1م86/ه 48١ ةئس روصتنملا هنبا هفلحو
 ىلإ ةعلقلا نارجه ىلع ممصي هلعج امم « ضرألا ةلغ فصن هعم مساقتت نأ ىلإ هترطضاو هيلع

 نم اددع ديش ةعلقلا ىف امهاضق نيتللا نيتنسلا لالخنو . م١6١٠ /ه 1/ا# ةنس ةياجب ةنيدم
 جرخشو :ٌكلَوللا رصق اهمهأ روصقلا نم ةفئاط اهب داش هل ةمصاع ةياجب ذختا اذإ ىتح « روصقلا
 درو ىبرغلا بونجلا ىف ةتانز عم كبتشاو « هيلإ اتداعو ؛ ةنيطتسقو ةنوب ىف راوثلا ضعب هيلع
 لظو . رئازجلا ةنيدم ىلإ اومدقتو ناسملت ىلع اولوتسا نأ دعب ىصقألا برغملا ىلإ نيلتبارملا
 , سيداب هنبا هدعب ةلودلا ىلوتو . م4١١٠ /ه 49/8 ةنس هتافو ىلإ عزانم نود رئازجلا ديس
 لمعو «زيزعلا هوخأ هدعب ىلوو « همكح نم رهشأ ةتس دعب ىفوتو « بضغلا عيرس اظف ناكو
 تنكر . خوخام اهميعز تنب جوزتو ةيتانزلا وناماو ةليبقو ةجاهنص هتليبق نيب مالسلا ةدوع ىلع
 نم نيئجاللا ءاويال ةياجب دادعإو ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحخلا عيجشتب ىنعو . ةنمأو هثداه همايأ

 ( با عءألا ابهن تحبصأو تروهدت نيح هتمصاع ىلإ ةعلقلا اورداغ نيدلا ءاملعلاو ءابدألا
 م١1؟4/ه ه8١ ةنس زيزعلا ىفوتو . ةنوب ىلإ روبابلا لابج نم نولغوتي اوذحتأ دق اوناكو
 لئابقلا نم اهريغو ةبغز تعستا ذإ هيلع تناك ام ىلإ ةلودلا ةداعإ عطتسي ملو ىيحي هنبا هفلخو

 فرطو رئاخخذ نم ةعلقلا ىف ام ىلع افوخو رئازجلا ىف نارمعلا ىلع ءاضقلاو بيرختلا ىف ةيلالحلا
 . ةرجهلل ه47 ةنس ةياجب ىلإ ىبحي اهلقت خ دبو فرت تاودأ نمو

 مم



0 

 داولا دبع ونب - ةيصفحلا ةلودلا نيدحوملا ةلود

 نيدحوملا 7"2ةلود ( أ )
 ةنس ةياجب لحد نأ ىصقألا برغلاب نيدحوملا ةفيلخ ىلع نب نمملا دبع ثباي مل

 كلذيو . هماركإ ىف عستاو « شكارم هتمصاع ىلإ هعم ىيحي بحطصاو ما١1ه؟/ه ه4

 اوتاكو َ ةراضحلا نم بايسأب نوذخاي اهماكح ناكو 2 رئازجلا ىف دامح ىنب ةلود تمهتتنا

 امهيتمصاع اع ةياجبر ةعلقلا لا ىف اوثدحأو ح ةلسح ةلماعم هم مهاياعر راماعر ؛ مكحلا نوكشب نيريصب

 بابع رخسي ىراجتلا طوطسأ ناكو م لامشلا ىف ايروأ عمز بونئجلا ى ف نادوسلاو ايقي مشي رف

 هدمت ىربك ةيرحب ةعانص راد ةياجبب هل اوماقأو ,سلدنألاو ايلاطيإ ندم ىلإ طسوتملا 0

 ةرجم نك اسي هودبر . ايراجتا ٍتاأدهاعم ارو )ا ةيرحبلا لودلا عم ودع لفو 4 نفسلاب

 اوذعخأ ذإ ىرجملا سداسلا نرقلا ىف ةماطلا تثدحو « بازلا داسفإ ىف لياق ريغ رثأ ىرجملا

 حبصأو ( ةبانع ) ةتوب لوهس ىلا اقرش ودعناو وبابا 0 لدا سلطألا ىلإ بنومدعتي

 ع وسج فيطس نم ب رملاب 59 0 مهعم راداف دابا / نيلالمل روم فق رعي ناكو

 كراعملا ةيأهن هك رعملا هذه دعتو . ةياغأب ىو ةسبت يح مهولف دراطو اقيزمت مهفزمو ةياجسب

 بعشلا . نم !ء زج لوح بصب وأ نوبرغتيو نوملقاتي أهدعب اوذخأو ( رئازجلا ىف نبيل الهلل ىربكلا

 بوقعي هديفحو فسوي هنبا كلذكو سلدنألاب هبورح ىف نمُوملا دبع مهب عفتناو « ىبرغملا
 ه1 ةئس ةيدهملا ىلع اولوتسا دق ةيلقص نامرون ناكو . ةروهشملا كَرأْلا ةكرعم ىف ةصاخو

 مخكض شيجب 06!" ةنس راسف « ةدجنلا نمؤملا دبع نم امهلهأ بلطو سلبارط ىلع لئئابو

 4 دالبلاب نيدبتسملا ءارمألا رافظأ ةيسنوتلا ةيقيرفأو رئازجلا 2 ملقو 6 لإ ريبك لوطساو

 « نيروحدم نيئساخ نامروتلا رفو م١٠١1 /ه ههه ةئس ارحبو ارب سليارط مث ةيدهملا رصاحو
 ةرادإ ىف ةينزخملا بيتارتلا نم برغملا ىف هذختا ام ىرئازجلاو ىسنوتلا نيميلقألا ىف قبطيو

 هنبإ دهعو هدهع ىف ةئداه رئازجلا لظتو . ةيصفحلا ةلودلا ةياهن ىلإ ةمئاق تلظو « مكحلا

 بوقعي هنبآ هفلخيو فسوي ىفوتو م15١١ / هدهه6 ةنس هفلخ ىذلا فسوي

 يبى رصغعو "3 كرابل ثيدحلاو بدلا 7 نبا خيرات نم مبارلا ءرجلاو ىشك ارملل بجعملا باتكو

 . ناتع هللا ليقع لمح نيدحوملاو خيراتو ةالصلا بحاص نيل ةمامالاب نما باكو نودلح

 م



 لزنو «ةقرويم ةريزج ىف نيطبارملا ةالو ةيناغوتب هيلع راث هدهع ىفو .م884١1/ه ه٠8ةئس

 نيدحوملا ةلود ةمواقمل ةلود امهيف اميقي نأ نالواحي ىسنوتلا ميلقالاو رئازجلا ىف هوحنأو ىلع مهنم
 نيب ىرئازجلا لحاسلا ىف ةريثك لقالق ىلع ثدحأو . مهبرحل اشيج ادعيو ىصقألا برغملاب
 لظو 087 ةنس رارج شيجي بوقعي هيلإ جرخف «ىسنوتلا لحاسلا ىف كلذكو ةنايلمو ةياجب

 ةيناغ نب ىلعو «تايفشتسملا ىتبياك دجاسملا ىنبي سنوتو رئازجلا نادلب ىف هيلإ هتريسم لاوط
 نيدحوملا ىلع هبغش ىف ىلع فلخو.هتمصاع ىلإ بوقعي داعو .هعرصم ىقل نأ ىلإ همامأ رفي

 ناسملت ةيرب ىف ىفوت ىتح مزهني ةرمو رصتني ةرمو «ةيلالحلا تاباصعلاب نيعتسي لظو ىبحي هوخأ
 0١١. ةنس

 سنوتب ةيصفخلا ©)ةلودلا ( ب )
 نب ىبحي نب دحاولا دبع نب ايركز وبأ اهسسؤم ناكو « ةيصفحلا ةلودلا تماق ءانثألا هذه ىف

 قدأ ةرابعب وأ « رئازجلا عضخي نأ عاطتساو « ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلع نيدحوملل ايلاو صفح ىْب
 مكح هل ماقتساف « اًديدش افعض تفعض دق نيدحوملا ةلود تناك ذإ « هتيالو ىلإ اهمضي نأ
 تلظ ةينيرملا ةلودلا تأشن نيحو « دالبلا ىف نمألاو لدعلا رشن ىلع موقي اًديشر اًمكح نيدلبلا
 دق راتتلا ناكو « دمحم هنبال كلذكو م ١؟هم/ه 557 ةنس هتافو ىعح هل ءالولاو ةعيبلا نلعت

 ع ةفالخ نودب نوملسملا حبصأو م١1 ها/ه "ه5 ةنس دادغب ىف ةيسابعلا ةفالخلا ىلع اوضق

 ةفالخلاب ةكم هعيابت نأ ىلع هعابتأ ضعب لمعو ع هنع هللا ىضر باطخلا نبرمع ىلإ هابستتاف

 اقرش رئازجلا ىف هدهع ناكو « هللاب رصنتسملا بقلب بقلتو نيتمّوملا ريمُأ مساب ىمستو « هتعيابو
 تاسفانم تماقو . م 17ه م./ه 51/0 ةنس هتافو ىلإ رارقتساو ءاحر دهع -- هيأ دهعك - اًبرغو
 نوينيرملا ذأ ام رئازجلا ىبرغ نع رسحني ةلودلا مكح ذعأو اولتتقاو هئانبأ نيب مكحلا ىلع
 ةنس ىنيرملا بوقعي نب فسوي ناطلسلا وخأ ىبحيوبأ رئازجلا محنقاو « ممل ءالولا نم نوصلختي

 نم ىهتنأو . هجاردأ داعو عيدبلاب ىمسملا اهناتسب بارختو ةياجب لحتدو ما. [ه 7.1

 ةنيدمو لاشرشو ترهات ىلع اهناطلس دمت دعت ملف « رئازجلاب ةيصفحلا ةلودلا مكح ذئنيح

 فيطسو ةياجب ىلإ - ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف اهمايأ ةياهن ىتح - اهمكح عجارت ذإ « رئازجلا
 اهناطلس نايز ىنب دهع ىف ناسملت ضرفت تناك رثكألا ىفو . بازلاو ةنيطنسقو ةركسبو
 . ةيصفحلا ةلودلا هضرفت تناك املقو نيرم ونب اهيلع هضرفي ناك انايحأو ةيبرغلا رئازجلا ىلع

 ادفو ٠٠ ةنس ىف لسراف « اعيرس ةموصخلا هذه ىفالت ةديصعوبأ ىصفحلا ةفيلخلا لواحو

 ةلودلا ىدام ىف ةيسرافلاو عامشلا نبال ةيصفحلا ىراذع نبال برغملا نايبلا ةيصفحلا ةلودلا ىف رظنأ )١(
 ثيدحلاو ميدقلا ىف رئازجلا خيراتو ذغنق نبال ةيصفحخلا 2برغملا لود رابخأل اصقتسالاو نودلخ نيا خيراتر
 , لمملا دمحم عرب كراج ةيصيفخللاو ةيدموملا نيتئثودلا خيراتو ىرالسلل ىصقألا

 ةلودلا رحخخافم ىف ةينارونلا ةئيب ةلدألاو ىشكرزلل
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 تدذعخأو . تاراقسلا امهتيب تددعتو تنسحتو « امهنيب تاقالعلا نيسحتل ىنيرملا ناطلسلا ىلإ

 ناطلسلا لعج امم « ىرجهلا نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف افعض دادزت ةيصفخلا ةلودلا
 اهب لظيو م 1 غا/ه 74 ةنم سنوت لخديو رئازجلاو ناسملت حاتجي نسحلا ابأ ىنيرملا

 نييصفحلل دوعتو . هدالب ىلإ دوعيف ىصقألا برغملا ىف هيلع هنبا نانع ىبأ ةروثي ملعيو « نيتتس
 هيلوت دعب - نانع وبأ لواحيو « ةياجب ىتح ةيقرشلا رئازجلاو سنوتو سلبارط ىف مهتلود
 ىلإ هجويو م 17017 /ه 7٠ ةنس رئازجلا حستكيو سنوت ىلع ديدج نم ءاليتسالا - مكحلا

 اهتحرابم ىلإ رطضي ذإ « نيرهش ةدمل اهيلع ىلوتسيو . ةيربلا تاوقلا ةنواعمل ةيرحب ةلمح سنوت

 ةلودلا ديعتستو . هتمصاع ساف ىلإ دوعيو « بازلاىف اهنوصح مدهيو هيلع حاير ةليبق ةروثل
 اهيلإ دوعتو . ةينيرملا ةلودلا نيبو اهنيب تاقالعلا نسحنتو ةيقرشلا رئازجلا ىف اهنلم ةيصفخحلا

 ارارج اشيج م 1477ه م.8ا/ ةنس ٌدعيف زيزعلا دبع سراف ىبَأ ىصفحلا ناطلسلا دهع ىف اهتوق
 اهبحاص هيلإ لسرأ اهوزغ ديري ساف نم برتقا اذإ ىتح ناسملتو رئازجلا ىبرغ هب حتفي
 عيمجو مكتطلس ةنطلسلاو ةدالب دالبلا نإ » : اهيف لوقي ةلاسر ىنيرملا نامثع ديعسوبأ
 مملصت ال ىذلا لدعلاب سراف وأ هرمأف هملظ نم تكش ةيعرلا تناكو « هلثتمن هب اننورمأتام

 ةنس لانمثع ورمعوبأ هديفح هدعي مكحلا ىلوتيو . سنوت هتمصاع ىلإ داعو « هنودب ةيعرلا ةايح
 ةيقرشلا رئازجلاو سنوت اهيف تمعن اماع نيسمحتو ةسمخ ىلإ همكح دتماو م1184/ه م8

 ءاقلخلا ةمتاحس وهو هتاودل اهءالو ٌدرتساف ناسملت هيلع تراثو « ءاخرلاو لدعلاو نمألاب
 تذحخأو روهدتلا ىف هدعب ةلودلا تذخأو م114410/ه م47 ةنس ىفوتو « نيمهملا نييصفخلا

 . ةيقرشلا رئازجلا ميلقإ ىف دالبلا ضعب اهنع لقتست

 ناسملتب داولا 22دبع ونب ( ج )
 نأ اني رمو « اهيلع نورطيسي ةتانز ونب ناكو « ناسملت نع نآلا ىتح لوقلا لصفن مل

 أ « مهتلود مهنع ترسحناو « مهدعب مهل اهوعضخأ نييمطافلا نأو « اهيلع اولوتسا ةسرادألا
 مهسفنأل نورأثيو ةرجهلل 758 ةنس مهوزغت نيكلب ةماعزب ةجاهنص لعج ام « اهيلع اوراث
 ناسملت ىلع ةرطيسم ةتانز لظتو ١9 هةنس ةجاهنص مهمزهتو 75 ةنس ةيطع نب ىريز ةماعزب

 ةنس شكارمب نيطبارملا ةلودل ىقيقحلا سسوملا نيفشات نب فسوي اهيلع ىلوتسي نأ ىلإ
 . نيدحوملا ةلود مهدعب عبتو « مهتلود ءاهتنا ىلإ نيطبارملل ةعبات لظتو م١81١٠/ه5ا/

 فسوي نب رباج مهنم أولو مها ةنس ىفو . نييتانزلا داولا دبع ىنب مهنم اويرقو

 ىصقألا ب رغملا لود رابخأل اصقتسالا باتكو تايجاح 2 خيرات بانك نايز ىنبوأ داولا دبع ىنب ىف رظنا (1)
 ىسوم ومح وبأ باتكو نودلخت نبا خيراتو ىرالسلل قيقحت ىستلا هللا ديع نب دمحم تاسملت كولم نايز ىنب

 رئازجلا خيراتو تايجاح ديمحلا دبع روتكدلل ىنايزلا >> نم كولملا ركذ ىف داورلا ةيغب باتكو دايعوب دومحم.د
 ليلا دمع نب كرايل ثيدحلاو ميدقلا ىف ديمدلا ديع .د قيقحت نودلخ نب ىبحيل داولادبع ىنب
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 هفلخنو « اعيرس ىفوت هنأ ريغ « نيدحوملا نع هدلبب لالقتسالا لع لمعي ذحأف :ناسملت لع
 نع هلالقتسا نلعأف نسارْمْعَي ىلإ ما ةنس تراصو ٠ هترسأ نم دارفأ ضعب
 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ريهأ ىصفخلا ايركز وبأ هيل | ريسو « نيملسملل اًريمأ هسفن بّصنو 2 نيدحوملا

 ةنس ىدحوملا ديعسلا هيلإ فحزو . هدنجب داعو «ء ءالولا هل نلعأف هدنج- ةيقرشلا رئازجلاو

 لئابقلا نم اهريغو لقعملا ةليبق نيبو هنيب تبشنو . نسارمغي هيلع رصتناو ممه5

 ضعب ارارم عقاوو ؛ اهرطخخ أردتل رماع ىبب ةليبق اهنيبو هنيب لعجو « ةريثك بورح ةيوارحصلا

 مئاعد ناسملت ىف تبث تي نأ لعب ماهم هنس ىفوتو ( رئازجلا ىبرع ىف ناسملت لامعأ

 ىتح رئازجلا ىبرغ ىف هتكلمم فارطأ عسو دقو « نامثع ديعس وبأ هنبا هفلحخخو . هئائبأل كلملا

 لحاسلا ىلع سنت ةنيدمو رئازجلا ةنيدم ىبونج ىلتلا سلطألا ىف ةيدملا ةنيدمو سيرشنو لابج
 عبرأ ىف مزه تارم سمخ فسوي ةينيرملا ةلودلا ناطلس هدهعل ناسملت ازغو . لاشرش ىبرغ
 ةثالثو تاونس ىنامث امل ارصاخ لظو م1؟98/ه598 ةنس ناسملت رصاح ةسماخلا ىفو اهنم

 ىفوتو نايز وبأ هنبا هبقعأو م1 ./ها/.“ ةنس ادمك راصحلا ىف ديعسويأ تامو « رهشأ

 نوينيرملا كفو فسوي ىنيرملا ناطلسلا ىفوت ةنسلا سفن ىفو ماا .7/ هال .ا/ل ةنسهلثم ادمك

 رئازجلا ىبرغ ازغو هكلم تيبثتب لغتشاف لوألا ىسوم ومحوبأ اهيلو ناكو « ناسملت نع راصحلا
 ةنيطنسقو ةياجب ىلع ىلوتسي داكو اهيبونج ةجيتم لهسو رئازجلا ةنيدمو ةنايلم ىلع ىلوتساو
 ةنيطنسق لزنو روصقلا دييشتب اعلوم ناكو «٠ نيفشاتوبأ هنبا هفلخو ما18/ها/14. ةنس ليتغاو

 نم نوعلا بلطي اهناطلس لعج امب ةيصفحلا ةلودلا نم ةياجب ىلع ىلوتساو «٠ عرزل دسفأو
 رصاحف . در أوسأ هيلإ هلسر نيفشات وبأ درف « نسحلا وبأ مهناطلس هل عفشتت هراهصأ نيرم ىنب
 قانخلا دِشو راصحلا اهيلع قّيضو ةروصنملا اهامم هانكسل اهيبرغ ةنيدم اهمامأ ىنبو « ناسملت

 كلذبو « اعيمج اولتقو اهنود هوانبإو نيفشاتوبأ لتاقو ها/اثال ةنس ةونع اهلخد ىتح نيتتس
 . اقينو ماع ةئام اهتمكح نأ دعب ناسملت ىلوألا داولا دبع ىنب ةلود تمهتتا

 نوع 444 ةنس ىفو . رئزجلا ىرغ ىف نادلبلا ضعب ىلع لوتسي ىنيملا نسحلا أ دعأو
 ىلوتساو سنوت ىلإ اقرش فحزو « رئازجلا نادلب نم هيلإ راصامو ناسملت ىلع نانع ابا هنبا
 سوت ىف ةيبرعلا لئابقلا هتصعو « نيتس نم برقيام اهب لظو ىصفحلا ناطلسلا نم اهيلع
 هسفنل اعدو ةمصاعلا ساف ىلإ ناسملت رداغ هنبا نانع ابا ناب راصمأ هتءاجو « هتمزهو هتلزانو

 ةصرفلا ةينايزلا ةرسألا نم ناريمأ زهتنا ءانثألا هذه ىفو « ساف ىلإ اعيرس سنوت حرابف اهيف
 اذإ ىتح , اهمكح ئف اكرتشاو 744 ةنس ناسملت ىلع ايلوتساو تباثوبأو ديعس وبا : امه
 باشلا ىرنو «ء ناسملت ىلع امهنم ىلوتساو نانعوبأ ىنيرملا ناطلسلا امهزان 761 ةنس تناك

 ةنس ىفو . نيكارفات نبا هريزوو اهناطلس همركيو سنوت ىلإ رفي ىناثلا ىسوم ومح ابأ ىنايزل
 جم ربخأو ناسملت معتفو رئازجلاو سنوت نم اشيج ىناثلا ىسوم ومح وبأ هج ما هه
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 مساب تمست لب « داولا دبع ىنب ةلود ذيتيح ةلودلا مست مو . هترسأ ىلإ اهداعأو نينيرملا اهنم

 ربدو ىلوألا ةلودلا سسؤم ٍنسارمغي وبأ وهو « نيلوألا دودجلا دحأ ىلإ ةبسن نايز ىنب ةلود

 لختاو « ارعاش ناكو « ةيبدأو ةيملع ةضهن ناسملتب ضهنو اديدس اريبدت ةلودلا رومأ وح وب
 لصف قرشلا ىف ةفالخلا مظنب اهيبش اماظن اهل اهب اوعنطصاو نينمّوملا ريمأ بقل هرافلخو ره
 اومسق ذإ ةقيقد مسارم اوذختا مهنإ الئاق ايقيرفإ فصو هباتك ىف نازولا نسحلا هيف لوقلا

 بتاكلا ةيناثلا سأر لعو « دئاقلا ىلوألا سار ىل لعو « ةيندم ةرادإر ةيركسع ةرادإ نيمسق ةرادالا

 . ةديدع فئاظوو بصانم ىلإ هفرصب رماي ىذلا فارصلا وأ لاملا نزاخخ امهئارو نمو « لوألا

 « مكحلا ىلع ءاليتسالا ليبس ىف اولتاقتو هزانبأ عزانتو 141 ةنس ىناثلا ىسوم ومحوبأ ىفوتو
 ناطلسلا عم ىداهتو ارعاش املاع ناكو !/35 ةنس مكحلا ديلاقم ىلع ىلوتسا نايز وبأ مهمهأ نمو

 ىتح ناسملت مكحو هللا دبع دمحم ىبأ هيأ كيب ما1ةنااهم ١ ةنس لئقو قوقرب ىكولمملا

 لخنأو م١41١ /ه17* ةنس ىلإ ةلوخ نباب فورعملا دمحم هللا دبع وبأ هوحعأ هفلخخو 054 ةئم

 امع بيرقلا وأ هيخأ ىلع خألا ةرصنل ةيصفخلا ةلودلا لدتتو « علخلاو لقلا ةرسألا ىف رثكي

 ع ناسملت لع ىمنخلا سر اف وبأ ناطلسلا ىلوتسا ١8ا/ ةنس ىفو . بيرقلا لع مع ريغ وأ

 سراف وبأ اهيلع ىلو دقو «ةينايزلا ةلودلا ماكح ةيلوت ىف ةيصفخلا ةلودلا لحخخدت ذمينيح نم عستاو

 لكوتملا اهالوتيو ومح ىبأ نبا لقاعلا دمحأ اهالوتو م78 ةنس لتقو دحاولا دبع كلام ابأ ىصفحلا

 ديدش هتافو خيراتو هتروث ىلع ىضقو ةيلاغ نب دمحم هيلع راثو م١45١/ه855 ةئس هدعب

 . ضومغلا

 عساتلا نرقلا ةياهن ذنم اعيرس روهدتت رئازجلا ىبرغو ناسملتب نايز ىنب ةلود تذأو

 ناكو « سلبارطو سنوتو رئازجلا ىقرش ىف ةيصفحلا ةلودلا تروهدت لئمابو ٠ ىرجملا

 لحاوس اولزنتف © سلدتالاب ةعلق رخخأ ةطاترغ نم برعلا جرخأ دق اينابسإ كلم دنانيدرف

 « لحاوسلا كلت ىف مهبقعتب ةيبيلصلا بورحلا فناتسي نا ىأرف « سلبارطو سنوتو رئازجلا
 رحبلا ىلع امهروغث ىمحي الوطسأ ةيصفحلا ةلودلل الو ةينايزلا ةلودلل دجي مل هنأ هعمطاو

 نم ىبرغلا لامشلا ىلإ ريبكلا ىسرملا ىلع رئازجلل ىبرغلا لحاسلا ىف ىلوتساو « طسوتملا
 مناغتسم ىلع اضياو م9١16 / ه4١4 ةنس نارهو ىلعو ماه.ه / هو١٠ ةئس نارهو

 ةلودلل عباتلا رئازجلل ىقرشلا لحاسلا ىف ىلوتساو « نارهو نم قرشلا ىلإ رئازجلا ةنيدمو

 حبصأ امناكو « ةبانعو لجيج ىرغت ىلع اضيأو ماه١١ /ه1١91/ ةنس ةياجب ىلع ةيصفحلا

 تاطابرلا نويصفحلاو نويناسملتلا لمهأ ذإ « هتضبق ىف اقرشو ابرغ هعيمج ىرئازجلا لحاسلا

 ةنصارق نم دالبلل ةيامح طسوتملا رحبلا ىلع اهتماقإ نم فالسألا َرْثكأ ىتلا ةيلحاسلا سراح او

 . برغلا
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 ىنامخعلا (؟)دهعلا

 جورع امه رحبلا لاجر نم نايكرت نالطب طسوتملا رحبلا بوجي ناك ءانثألا دمذه. ىفو

 ىلإ اهميلقإو ةطانرغ نم نيدورطملا نييسلدنألا لقنب اعوطت دق اناكو ( سوربرب ) نيدلا ريخو .
 رئازجلا لحاوس ىلع نابسالا ىراصتلا ءاليتسال اديدش ابضغ ايبضغو « ةيبرغملا دالبلا لحاوس
 ىصفحلا هللا دبع ىبأ ةفيلخلا عم اقفتاو ؛ مهنم اهذاقنإ ىلع اممصو ةيبرغملا نادلبلاو ةيمالسالا
 . ىرئازجلا لحاسلا ريرحتو ىنابسالا لوطسألا برضل ةدعاق سنوت ىف ةبرج ةريزج اذختي نأ
 اهنم ناريدي اذأو م5١5١/ه977؟ ةئس رئازجلا ةنيدم ىلع نابسالا نم ايلوتسا نا اعبلي و
 نوروتوملا نورجاهملا نويسلدنألاو نويرئازجلا اهيف مهعم كرتشا « نابسالا عم ةيماح كراعم
 رجح ىف طقست ةيلحاسلا ىناوملا ضعب تدذحأو كراعملا تيمحو « نابسالاو دنانيدرق نم

 - هرظن بقاثي - ىأرو « هتالمح ىف نيدلا رييخ ىضمو « ناوألا لبق جورع ىفوتو « نيلطبلا
 وه هل هئالوب ىنامثعلا ناطلسلا ىلإ لسرأف « رئازجلاب لقتسم ىكرت كلم ةماقإ عيطتسي ال هنأ
 ع ءارمألا ريمأ ىأ « كيرالياب » : هامسو ء كلذ هنم ليقو ٠ ىرئازجلا لحاسلا ىف هتاحوتفو
 نيدلا ريح عاطتساو « نيدتعملا نابسالا دض برحلا كارتألا لخد كلذبو « لوطسأو دنجب هدمأو

 ادع ام رئازجلا نم ىبرغلاو ىقرشلا لحاسلا ررحي نأ م1ه15/ه547 ةنس ىتح ( سوربرب )
 برحلا هذه فقو كلذبو . ةديدع عقاوم ىف ىنابسالا لوطسألا رّمدو « نارهوو ريبكلا ىسرملا
 ةلود - رئازجلا ىف - حالسلا ةوقب 0 , ايقيرفإ ىف مالسالا ذقنأو « ةيبيلصلا ةينابسإلا
 مالسالاو اينابسإ اهلثمت ةينارصنلا نيب رئازجلا ىف ةرئاد ةيبرحلا ةمحلملا تلظو . ةينامثع ةيمالسإ

 بقل ةينامثعلا ةلودلا هحنمتو « نسح هنبا ( سوربرب ) نيدلارييخ فلخيو . كرتلا هلثمي
 ةنس اينابشإ كلم سماخلا لراش شو . امادقم الطب هتلكاش ىلع ناكو « هيبأ لثم كيرالياب

 اهب هلوطسأ 0 نإامو « اليوط امل دعتسي لظ رئازجلا ةنيدم ىلع ةيرحب ةلمح م41 مه
 نورجاهملا نويسلدنألاو نويرئازجلاو نسح كيراليابلا منغو ع ةئيدملا مامأ اقححس قحس ىتح
 ريبكلا ىسرملا ىلع نسح كيراليابلا ىلوتساو . دّدعو تاالاو حالس نم لوطسألاب ناك ام لك
 دقف « نارهو ادعام كانه نابسالا اهلتحي ناك ىتلا عضاوملا لك ىلع ةونع ىلوتسا اك « همدهو
 اشابلا دهبع ىف نسح نزوا دئاقلا عاطتسا ذإ م7./10/ه1115 ةنس ىتح نابسالا دي ىف تيقب
 اودرط نأ ىلإ ما1087/ه44١1 ةنس مهيلإ تداعو « اهنم نابسالا دْرَطو اهحتف شادكب دمحم
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 نسح كيراليابلا دهع ىفو . م١179/4/ه508١ ةنس ريبكلا دمحم ىايلا دهع ىف ايئاهن اهنم
 اورادأو ندا ةنس ترداكلاد تنوكلا ةدايقب سماخلا لراش ةميزه دعب نابسالا داع

 ليردأ ةلمحلو م1779./ه1184 ةنس يكرامنادلا لوطسالل ثدح ام وهو 6 هيارو امو رحبلا
 . ئي رجطا رشع دع ىناثلا ل درقلا رخآ ةيئايس الأ

 رئازجلا ىلع ىنامثعلا وأ ىكرتلا مكحلا طسب هنأ نيدلا ريخ نب نسح كيراليابلل ركذيو
 اوروان اك - هنورواني نويئانزلا ناسملت كولم ناكو « لخادلاو ىلتلا لبجلاو لحاسلا ىلع اهعيمج
 ساجم ىتنأر « عينصلا اذه نم اهلهأ مكسو « نابسالا عم ةراتو هعم ةراتف - نيدلا ريخ هابأ
 لظأو « هبحن ىضق اهبو اينابسإ ىلإ ًاجتلاف 459 ةنس مهكولم رخخا نسحلا علخب ناسملت ءاملع
 انايحأ ثدحت تناكو . ةيرئازجلا ندملا نم اهتاوخأ لثم خيراتلا اذه ذنم ناسملت ىنامثعلا مكحلا
 نمز كثددح أم اهمهأ لعلو ( ىصقألا برغملا ىف ةيولعلا ةلودلاو رئازجلا نيب ةيبرح تاشوانم

 عيرذلا قافخإلاب تءايذإ م1١/."/ه4١١١ و م1191/ه7١١١ ىتنس ىف ىولعلا ليعامسإ
 . ةينامثعلا رئازجلا نم ناسملت ميلقإ عزرن ىف هتالواحم

 نيواودلا بترو هنيناوقو مكحلا سومان ةينامثعلا رئازجلل نيدلا ريخ كيراليابلا عضو دق
 ةينامثعلا ةلودلا دنج مهو ٠' ةيراشكنالا نم ةينامثع ةيركسع ةيماح فلخو « بتاورلا رئقو

 ىفو . اهاياعر نم وأ لوضانألا نم اونكو « ةيمالسإ ةيركسع ةيبرت مهتيبرتب ىنعت تناك نيذلا
 بطخو . ىادلا ىمسي اسيئر مهنم ةئام لك ىلع ناكو « ابروأ ىف اهايابس نم اوناك ةيرثكألا
 بقلب ةعبرأ لوتو « همساب ةكسلا تبرضو ىنامثعلا ناطلسلا مساب رئازجلا نادلب ىف ءابطخلا
 نوريدي نيلقتسم ماكحب هبشأ اوناكو « م16817/ه933 ةنس ىتح ( ءارمألا ريمأ ١ كيراليابلا
 ةيراشكنالا ناطلس نم دحلا اولواحو : مظعألا ىنامثعلا ناطلسلا ةدايسب فارتعالا عم دالبلا نوكش
 ةلودلا محلالقتسا قلقأو .. ةواوزو لتلا لئابق نم ةصاخو « برعلا نم ةدنجم قرف نيوكتب
 دهع لظو اشابلا ىلإ كيردليابلا نم رئارجلا ىف مكحلا ل وحتي نأ تارف ع ةناتسألا ىف ةينامنعلا

 هربجمت دقو 2« تاونس ثالث ةدل ىلوي اشايلا ناكو م509١/ه11١١ ةنس ىتح تاوشابلا
 عمج كلذل اولواحو ةريصق مهددم لعج امم .« كلذ لبق ةدرعلا ىلإ اهُواسٌورو ةيراشكنإلا
 دعي ملو مكحلا ةمزأ ىلع اولوتساف ةيراشكنالا ةداق نم تاوغألا مهيلع راثو « ةلئط تاورث
 . دهعلا اذه ىف نمألا لتخاو م1571/ه١8١٠ ةئس ىتح ةيفيرشتلا ماهملا ضعب الإ تاوشابلل
 ىتح تايادلا مساب نيفورعملا ةيراشكنإلا ءاسؤر ةطلسلا بصتغاو « اعيمج تاوغألا ليتغاو
 ىنامشعلا ىلاعلا "ب دعي ملف تاوشابلا تفتحاو م٠141 ./ه11746١ ةئس ىسنرفلا لالتحالا
 ( رئازجلا ىف قلطملا ماحلا ةيراشكنإلا ءاسؤر هبختني ىذلا ىادلا حبصأ ْذِإ : ادحأ مهنم ىلوي
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 لالتحالا ىتح اوغلبو « ىلاعلا بابلا مل بيجتسيو « مهئاوهأل اقفو هنوعلخيو هنولوي اوناكو
 ةنصرقل نأ هداسف ىف دازو « دسفي , مكملا ذخأو . مهفصت ليتغا اياد نيرشعو ةينامث - ىضرفل

 ةرثكب تايادلا كلذ ضّوعو « طسوتملا رحبلا لع ىمظعلا ةيبروأل لودلا ةرطيسل تلءاضتو
 ىف ةصاخو - دهعلا اذه ىف ىنامثعلا مكحلا داسف ىلإ ىدأ امن نييرئازرجلا نم بهتلاو بلسلا

 مكحلا ىف هنواعي ناكو « ةقلطم - انلق م - ىادلا ةطلس تناكو ٠ اديدش اداسف - هرخاوأ
 فلأتي ناكو 0 عأرزو سلجمب هيشأ وهو ؛ هتروشم لود ارمأ عطقي ال ناويدلاب ف رعي سلجم

 فرشيو ةيرحبلا ريزو وهو جرخلا ليكوو « ةيربلا تاوقلل ىلعألا دئاقلا وهو اغألا : ةتسا نم

 بتاك شابلاو ١ ةطرشلاو ءاضقلا ل ىلع فرشلا ةنيدملا خييشو بئارضلا ىياج وهو لؤخلا ةجوحو

 ىرحبلا سايرل ىلجمو ع دونجلا اسكر نم فلاير ىركسعلا ناويدلا نيلجم سلجلملا وأ
 ءاضقملل لعأ سلجم كانه ناكو . ريبك دوقن نيسلجملا نيد ناكو ُ رحبلا داوق نه فلأتيو

 سلجملا ىف هنوأعيو ؛ ىلاولا عم ةناتسالا نم ىتأي رمألا لوأ ىف ناكو « ىفنحلا ىضاقلا هساري

 بجو تسي رج ةايقلا ماكححأ سعب « ملجملا لع صضرعت تناكو . ةيكلاملاو ةيفنك1لا ىبهذم ةأضق

 تايالو ثالث ىلإ ة ةهسقم رئازجلا تناكو . ىعرش فانعسا سلجمب هشأ وهو ( رظنلا ةداعإ

 .ةيالوو « ةيدملا ةنيدم اهتمصاعو طسولا ىف ىرطيت ةيالوو ١ قرشلا ىف ةنيطنسف ةيالو : ىربك

 07 كارهو ّ مالا اه ةنس كتم 0 ركسعم مل ةنوزم ةنيدم اهتمصاع تنكر برع

 ىف ةعساو ةطاس كب لك ناكر 5 ىادلا وأ اف اغأل وأ اشابلا 3 كيراليابا لبق نرم اهمكاح

 تناكو . تيئامثحلا طاشلا ةداش تح تامرألا ى ف نونواعي نواعم أ ليج ا وناكو 3 شيجلا ىف

 ىف هءاروو ىوارحصلا سلطألا ىف لثملابو هءاروو ىلتلا سلطألا ىف ةريثك لئابق رئازجلاب
 ةوف نينامثعلل وأ ىادلل هتعمل ت وافقت امسقف : نيمسف لئابقلا هذه تنتاكو َ ةيبونجلا ءارحصلا

 ادع ام بئارضلا نم ىفعم هلودلل ايلاوم امسفو 4 ةمزال ىمست هتيرصو روشعلا عفديو امعضو

 رئازجلا ىف ةينامثعلا ةلودلا دمت تناكو « نزخملا لئابق مساب هلئابق ىمستو « ةينوناقلا موسرلا

 امئاد اومعدو . دالبلا ىف ضرالا ىلع نيظناحملا ةطرشلا ىفظومو بئارضلا ةابجو نيراخاب
 ( ةيركسعلا تايماحلاب - اوءاش اذإ - « مهنودميو ىضارالا مهنوعطقي اوناكف « لئابقلا خويش

38 



 ماك ء مكمل كاريد ىف مهرابك ضعب اوكرشأو « نيدلا ءاملع ةلجت مهسفأ ىلع اوضرفر
 . ةيعرلا ىلع نوعلاو تاكربلا مهنم نوبلطيو مهقرط نومحيو ةفوصتملا نولجي اوناك لخملابو « انب
 اهولخد مهنأ عم « ةلودلا بصانم لكب نورثاتسي رئازجلل مهمكح لاوط نوينامثعلا 1

 مهنيدل ودع ودعلاو ؛ نيدلا ىف مهناوحخإ مهو 3 ىنابسالا ورغلا دض مهنوعل اهلهأ نم

 نأو نيبرئازجلا نيبو مهنيب ةوخألا اوقثوي نأو مالسالا ميلاعت اوقبطي نأ ىغبني اي 8
 مهارن ذإ بجعنو . ةعيفرلا ةلودلا بصاتم ىلوت ىف محل اوحسفي نأو مكحلا ىف مهورواشي

 اوجوزت اهئاسؤرو ةيراشكنالا ةوقلا نم نوريثكو . موزهملل رصتتملا ةلماعم نييرئازجلا نولماعي
  تايرئازج مهتاهمأو نوينامثع مهؤابا ءانبألا نم ةقبط تاشن نمزلا عمو « تايرئازج نم

 ابصنم نولوي الف ةبترم مهنم ىندأ مهواعجو « لغركل اعمج ةلغارك مهنومسي نوينامثعلا ناكو
 نب نسح كيراليابلا ءانشساب دالبلل احلا ىادلا بصنم نع الضف « ةلودلا بصانم نم اعيفر
 رشع مياسلا ) ىرجفلا رشع ىداحلا نرقلا طساوأ ىفو . ةيرئازج همأ تناك دقف « نيدلا ريح

 َىل 0 اودصوأ كلذيو « مهب اولكنو مهئاسؤر ىلع اوضبقف ةلغاركلا درمت ( ىداليمل
 ناكو . نييرئازجلا لثم كلذ ىف ىهلثم ةلودلا ىف ايلعلا بصانملا اولوتي ملف « مههوجو
 مهأ نمو « اعيرس ءىفطني ناك ةروثلا بحل نأ ريغ « نييئامثعلا ىلع انايحأ نوروثي نويرئازجلا
 ةروثلا تلظو اهيلع تضر ةديدج بئارض ببسب م1١ همها 14 ةئس ةوأوز ةرون مهتاروت

 | . ارارج اشيج ةلودلا ال تدنج نيح اهيلع ىضفر ماع وت

 ( ىداليملا رشع عباسلا ١ ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا رخاوأ لنه -- تنم دق ئازجلا تناكو

 نييراشكنالا دونجلا باصتغاو ملظلا عيشيو ةوشرلا عيشت تذحأ مهدهع ىفو تايادلا دهعب

 بعشلا نع نيديعب تايادلا لظو . قلخ وأ نيدل ةاعارم ىأ نود افسع لاومألا نينطاوملا نم
 لعجي نأ مهنم لجأ لوا و ع هتشيعم قرطو هديلاقتو هتاداع الو هتغل نوفرعي ال ىرئازجلا

 حبصأل كلذ ثدح ولو ؛ سليارط تاوشايو سنوت تاياب لعف اك هئئانبأ ىف ايثارو رئازجلا مكح

 لصن امو . سلبارطو سنوت ىف ثدح ام وحن ىلع اينطو ائيشف ائيش رئازجلا ىف ىنامثعلا مكدحلا

 ةلودلل ماعلا لحخدلا طبهي ىتح ( ىدالبما رشع نماثلا ) ىرجهلا رشع ىثاثلا نرقلا رخاوأ ىلإ
 رظن ىف ةنصرقلا نكت ملو . لاومأ نم اهنم ةلودلا ىبجتامو انفلسأ 5 ةنصرقلا فعض ببسب
 ةيبروألا برحلا راد ءازإ داهج ةضيرف تناك لب « نظي دق 5 ةيرحب ةيصوصل كرتلاو نييرئازجلا
 ةنصارقلا ناكو . رشع ىناثلا نرقلا ىلإ رشاعلا نرقلا ذنم رئازجلل امهم ادروم تلظو « ةينارصنلا

 ايلاطيإو اسنرف بونجو اينابسإ لحاوس ىلع نوريغي سلدنألا نم نورجاهملاو كرتلاو نويرئازجلا
 ( ىداليملا رشع عباسلا ) ىرجهلا رشع ىناثلا نرثلا طساوأ ذنمو . ةرفاو لاومأو مئانغب نودوعيو
 ديوسلا لثم ةريغصلا ةيبروألا تارامإلاو لودلا نأ ريغ ءاسنرفو ارتلجنإ ليطاسأ مهمواقت تناك
 نامض ريظن ةيونس ةوانإ ةينامثعلا رئازجلا ةلودل عذدت اليوط تلظ لوبانو ةدنلوهو كرامنادلاو
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 ىرسألا نم افالا لب تائكم رئازجلا ىلإ نوبلجي ةنصارقلا ناكو « اهاياعر ةمالسل اهتتصارق
 اوناكو « مهنم جاوفأب ىرئازجلا لحاسلا ىناوم ظتكت تناك ام اريثكو « نييحيسملا نييبروألا
  ةمات ةيرح ىف ةينيدلا مهرئاعش نودّؤيو ةميرك ةلماعم - مالسالا ميلاعت بسح - نولماعي

 اهمادقأب ةلكار « توملا وأ رصنتلا نيب اهيف نييسلدنألا ريخت اينابسإ هيف تناك ىذلا تقولا ئف

 ءاقبلا اورثاو ٠ فينحلا نيدلا ىرسألا ءالوه نم نوريثك قئتعاو . ةعورشملا ةيناسنإلا مهقوقح
 | ةيبروألا مهنادلبو مهناطوأ ىلإ عوجرلا اولبقي ملو رئازجلا ىف

 رشع ىناثلا نرقلا رخخاوأ ىف ةقناخخ ةيداصتقا ةمزا نم ىناعت ةينامثعلا رئازجلا تناك امنيبو

 ةنصرقلا دراوم لواضت ببسب ( ىداليملا رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ) رشع ثلانلا لئاوأو ىرجملا
 ذنم اهتاريخ ناصتمتو دالبلا داصتتا ىلع نارطيست ىلاتفن ىمسي ىدوهيل ناتيدوهي ناتكرش اذإ
 لجرلا اذه ىلع دادزي ةيركسعلا ةيراشكنالاو ريهامجلا طخس لازيامو م٠.109/8/ه96١1 ةنس

 نيريثك عم هولتقف ةفينع ةروث دوهيلا ىللعو هيلع اوراث م180ه/ه٠177 ةئس تناك اذإ ىتح
 ىكرتلا ذوفنلا هجوحم ىلع ىادلا مطح م181“/ه175١ ةئس ىفو . نيدلا ىف هناوخإ نم

 رئازجلا ىف ةينامثعلا ةموكحلا تذحأ كلذبو « ىنطولا ىرئازجلا ىواوزلا دنجلا لع هدامتعاي

 ةطلس الإ رئازجلا ىف نيينامثعلل قبت ملو « ريهامجلا سوفن ىف ةقيمع ةحرف هل ناك اينطو الكش
 . اياد نيسح هريزو هدعب رئازجلا ىلوو . م1818/ه1774 ةئس ةجوحس ىلع ىفوتو « ةيمسا
 ىزيلجنإ دفو رئازجلا ىلإ بهذو « ةنصرقلا ءاغلإب ارارق ليباشال رمتّوم ذختا ةنسلا هذه ىفو
 رئازجلل ىٌدّرتال ةلود لك عم اهئاقيإ ىلع ّرصأ هنأ ريغ « ايئاهن اهئاغلإب ىادلا عانقال ىسنرف
 ىادلل نيتنيدم افنا ناتروك ذملا ناتيدوهيلا ناتكرشلا تناكو . اهاياعرو اهنفس ةمالسل ةواتإ

 تاقفصل نييالم ةعبس وحنب اسنرف نانيدت اتناكو « تاكنرفلا نم فصنو نينويلم وحب رئازجلاو
 نييالم ةعيرأ غلبم نيتكرشلل عفدت نأ م1816/ه1788١ ةنس ىف تررقو « اهترتشا حمقلا نم
  امهيلع هنيدب اهدنع ظفتحمت ىتح نيد نم نيتكرشلا ىلع هلام اهغلبأ ىادلا ناكو « فصنو
 ةنس ليرباب ىسايسلا كلسلا لاجرلا ىادلا لابقتسا ىفو « هيضغ راثأ امم اتافتلا هرعت مو

 ةحورمب أاريشم هب حاصغ هتظيفح راثأ هنأ لاقيو ىسنرفلا لصنملا عم رواخحت مه

 ملف « اينلع اراذتعا ىادلا نم تبلطو ةناهإ كلت اسنرف تدعو . هدرطو هفرط اهسم هدي ىف

 تاونس ثالث ةدمل اهترصاحو رئازجلا ىلع برحلا تنلعأ ةتسلا هذه نع ةينوي ىفو . رذتعي

 رشاعلا لراش لاق م114ه/ه87١. ةنس سرام ىفو « ةيركسع ةلمكل دادعالا ىف تذحأو

 « ةيحيسملل ةدئاف هيف ىسنرفلا فرشلا ةيضرتل لمعب موقيس هنإ : شرعلا باطخ ىف اسنرف كلم
 علقأ م7 ةنس ويأم رخأآ ىفو ٠ مالسالاو ةيحيسملا نيب ةينيد ابرح رئازجلل هبرح دع هناكو

 ةنيدم نم برقلاب جرف ىديسب ىسرأ مخض ىبرح لوطساب نومروب ىد ىسنرفلا برحلا ريزو
 نم سماخلا ىف مالستسالا ىلإ اهدعب ىادلا رطضا رهش ةدمل ةيراض كراعم ترادو «؛ رئازجلا
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 ىن نيينامثعلا ةدم تهتنأ كلذبو . دالبلا نع ليحرلا ىلع ةيراشكنإلاو وه ربُبأو هيلوي رهش
 نويرئازجلا لظو مثآلا ىسنرفلا لالتحالا ًادبو ماع ةئامثالث نم رثكأ ترمتسا نأ دعب رئازجلا
 رداقلا دبع ريمألا راوغملا لطبلا ةيار تحت اميظع ءالب هيف اولبأ افينع اداهج نييسنرفلا نودهاجي

 ةمطاف الال اهتملست دقف نيدهاجملا ىديأ نم ةيارلا طقست ملو م1847/ه17554 ةنس ىتح
 خيش ىديس ةريشع نم هتيبو ناميلس ىس اهلمحو ما4هال/ه71/54١ ةنس رئازجلا ىقرش ىف

 ةدهل ةنيطتسق ةقطنم ىف هوخأو ىتارتم اهلمح 6 ما854/ه١؟81 ةئس ذنم اماع نيرشع ةدل
 رصعلا ىف ىرئازجلا بدألا خيرات فحص ىف اهناكم اهعيمج ةيررحتلا تاكرلا هذهو . نيماع

 . ثيدحلا
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 اكمل مصعلا

 ىرئازجلا عمتجملا

 ناكسلا () صايع

 لالتلاو لوهسلاو لحاوسلا هتوطبو هبوعشو هلئابقب ًالم ىذلا لوألا رصنعلا مه ربربلا
 نوخرؤملا فلتخاو « برغملا ميلاقأ ةيدقب لثم كلذ ىف هلثم , رئازجلا ميلقإ نم باضحلاو لابجلاو
 مهنإ ليقو « ايسأ ىف نميلا نم طالخأ مهنإ ليقف « ةميدقلا مألا نم ربربل بسن ىف اليوط
 ىلإ اولصو املف « سراف كولم ضعب اهنم مهجرخأو نيطسلفب مهلزانم تناك ماذجو مخل نم
 ليقو « اهئاجرأ ىف اورشتناو برغملا رايد ىلإ لينلا اوربعف « اهب ماقملا نم اهكولم مهعنم رصم
 لحاس نم شقيرفإ مهب لحر لتق الو تولاج دلو نم مه ليقو « نييرصملا طبقلا دلو نم مهن
 ةيناندعلا رضمو ةينميلا ريمح نم ىتش لئابق مه ليقو : ايقيرفإ مهنكسأو برغملا رايد ىلإ ماشلا
 غيزام ناكو « حون نب ماح نب ناعنك نب غيزام ءانبأ مهنإ ليقو « نييناعنكلاو ةقلامعلاو طبقلاو
 هذه ىلع نودلخخ نبا قلعيو . نويماح مهف برغملا رايد ىلإ ماشلا هانبأ حرابو ء نيطسلفل احننأ
 ةمألا هذه لثم ذإ « « ةفارخ ثيداحأ » اهنإ : هلوقب اهلثامي امو ريربلا باسنأ ىف لاوقألا
 رطقو رخآ بئاج نم ةلقتنم نوكت ال ضرألا بناج تألم ملاوعو ملأ ىلع ةلمتشملا ( ةيربربلا )

 باقحألا دنم مثأل ٍنم مهراعشب نوزيمتم مهميلاقأو مهدالب ىف نوفورعم ربربلاو ٠ روصحم
 جاتحُي الو ؛ مهتيلوأ نأش ىف تاهرتلا هذهب قلعتلا ىلإ انجوحي ىذلا امف « مالسإلا لبق ةلواطتملا
 ريربلا نيياسنلا نم نأ نودلح نبا ركذيو . ©« ببرعلاو مجعلا نم ةمأو ليج لك ىف هلثم ىلإ

 : لوقي مث « ةتانزو ةراوهو هتأول لثم ةينميلأ ريم نم مهنأ مهبوعشو مهلئابق ضعب ىف معزي نم
 نباو « برعلا نع لزعمب مهنأ ( ربرملا ةنسلا ىف ) ةمجعلاو ةناطرلا هب تدهش ىذلا ىمحلا

 - ةجاح ىأ - ةجاح الو « ةلطاب معازمو تاهرتو ةفارخ هلك كلذ نإ هلرق ىف قح نودلح
 تشاع « مورلاو سرفلاو نييرصملاو برعلا نع ةقارع لقي ال قيرع بعش مه ذإ « هب ربربلل
 ميدقلا ىف برغملا خيراتو ىروضانلا ديشرل برغملا خيرات خيرات نم ماسلا ءزجلا رصانعلا كلت ىف رظنا (1)
 . ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ىف رئازجلا ةملكو >> ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالاو ىراذع نيال ىندملا قيفوت دمحأل رئازجلا باتكو ليلا كراجل ثيدحلاو برغملا نايبلاو نازولا نسحلل ايقيرفإ فصوو نودلخخ نبا
 نم لوألا ءزجملاو زوبدل ريبكلا برغملا خيراتر ىوالسلل
 او



 نييماسلا ىلإ نوتمي ال مهو « ةقيحس روصع نم رئازج ريغو رئازج : برغملا رايد ىف هلئابق
 نب ناعنك دلو نم مهنأ ربربلا نأش ىف هريغ ىلع ليوعتلا ىغبني ال ىذلا قتحلاو » : عانتقا نع لوقي نودلخخ نيا لعج ام كلذ لعلو « نييقيرفإ نييماح اوَدَعي نا ىلوأو « قرع ىأب برع ريغو ابرع
 تاساردلا هحجرت ام نودلخ نبا ىأر كليويو 4 ناعتك نب عيزام مهيب مسأ نأو .. حول نب ماح
 لعفلا ماظنلا ىف اهباشت امهنيب نأ نم ةيماخلا ةميدقلا ةيرصملاو ةيربربلا نيتغللا نيب ةنراقملا ةيوغللا
 . نييماحلا نم ريربلا نأ دكؤي امم غيصلا ضعب ىفو

 ريربلا نإ لئاق نمف « اهسفن ربربلا ةملك كلذك ءارالا ىف افالتخا ربربلا بسن ىف نأ اكو
 مسالا اذه اوقلطأ نيذلا مه برعلا نإ لئاق نمو « ميدق نم مسالا اذهب مهسفنأ اومس نيذلا مه
 مالكلاب متمت اذإ صخشلا « ربرب » اولاق هنمو « مهتغلل مهمهف مدعل ةيبرغملا دالبلا ناكس ىلع
 وهو 828158105 سوربرب وه ىنيت ل لصأ نم ةملكلا نإ لثاف نمو « دارملا عماسلا فرعي و

 : اهنومهفي ال ةغلب نرملكتي مهنأل ءربربلا بوعش ىلع ةملكلا نامورلا قلطأو « همالك مهفي ال نم
 اهذخأ مهنعو « ميدق نم برغملا ىف نامورلا لوزنل « ادادس لاوقألا رثكأ لوقلا اذه لعلو
 . اعيمج برغملا ناكس ىلع اهوقلطأو برعلا

 لبق رشاعلا نرقلا ناك اذإ ىتح اهب نولصتي ال ةميدقلا بوعشلا نع نيديعب ربريلا لاز امو
 فرتحي ايعش ناكو - ىئانبللا ىقينيفلا بعشلا ذأ - ليلقب هدعب وأ هلبق امبرو - داليملا
 لدابتو مهنفس وسرل ةحلاص نكامأ نع اثحب ةيبرغملا نادلبلا لحاوس هنم بارسأ بوجت - ةحالملا
 اورامخا لق وأ اهب اولزتق ىسنوتلا ميلقالا ىف ةجاطرق اوراتخاو « ربربلا نم ناكسلا عم علسلا
 لحاس ىف مهل نطاوم نع اعيرس كوثحبي اوذحخأو ء محل ىقيرفإ نطوم لوأ هب اوسسأف اهعقوم
 نوطلتخي اوذخأو اهيبرغ ةدكيكسإو لاشرشو ةياجبو لجيجو ( ةبانع ) ةنوب اوراتخاف « رئازجلا
 . راجشألا ةسارغو ةعارزلا مهنوملعيو « ةيقينيفلا مهتراضح مهنيب نورشنيو ندملا كلت ناكسب
 ةحالملا اضيأ نييرئازجلا اوملعو « ةهكافلاو لقنلاو نوتيزلا راجشأ رئازجلا ىلإ اولقن مهنأ نيو
 نرقلا ذنم دوهيلل اوحمسو « جوتزلا ضعب هنم لمحتو بونجلا بوجت مهلفاوق تناكو ةراجتلاو
 رصانع نيقيتيفلا دهعل رئازجلا ىف شيعت تناك كلذبو . مهندم ىف لوزنلاب داليملا لبق ثلاثلا
 . ربربلا ىلإو مهيلإ ةفاضإلاب جونزلاو دوهيلا نم

 لع امور ءاليتساب داليملا لبق “١4 ةنس ىهتنيو امورو ةجاطرق نيب لئاه عارص بشنيو
 ع ةينامورلا رسألا نم ريثك ندملا هذه نطوتسيو « ىسنوتلاو ىرئازجلا نيميلقالا ىف ةيقينيفلا ندملا
 ىف كومدختسي نيدذلا جوترلا نم ريثكب ةلمحم دوعتو . بونجلا ىلإ اهلفاوق نم امور رثكتو
 ريمدت دعب ةيدوهيلا رسألا ضعب ةيقينيفلا ندملا ىلع دفي داليملل 7١ ةنس ذنمو . ىعرلاو ةعارزلا
 نيميلقالا ىلع امور نم ناملألا لادنولا عومج ىلوتستو . سدقملا تيب دبعمل سوتيت روطاربمالا

 أ



 دئاق اهنم مهجرخي نأ ىلإ ماع ةئام وحن اهب لظتو « داليملل :85 ةنس ىف ىسنوتلاو ىرئازجلا

 ىنعمو . نويقيرغالا مهوفظومو مهدونجو نويطنزيبلا مهفلخيو « داليملل ه5 ةنس ىطنزي
 نم ةيساسأ ةلالس : تالالس عبس ىداليما سداسلا نرقلاب رئازجلا ىف شيعي ناك هنأ كلذ

 . نانويلاو

 ةيبرع شويج اهمحتقت لظتو « فينحلا نيدلا لعاشم نيلماح رئازجلا راوسأ برعلا محتقيو

 بيجتستو « ىرجحلا لوألا نرقلا لاوط تاروث نم اهب بشنيام ىلع ءاضقللو حتفلا لاكإل
 نبي لدعلا ىهتنمب هيف اووس نيذلا نرقلا اذه ىف ماظعلا اهتالولو فينحلا نيدلا ةاعدل رئازجلا

 بئارضلا ىف : تابجاولاو قوقحلا عيمج ىف ربربلا نم ملسي نم نيبو نيحتافلا نيملسملا دونجلا
 ةاغب ةاغط ةالو ىرجهلا ىناثلا نرقلا حتاوف عم برغملا ىلوتيو . داهجلاو شيجلا لوخد ىفو

 ىبهذم نوقنتعي ربربلا ضعب لعج امب « مالسالا اهعرش ىتلا مهقوقتح نم ربربلا نومرحي اوذخأ
 جارخلا ريغو جارخلا ىف برعلاو ربربلا نيب ةقلطملا ةيوستلا نايري نيذللا ةيرفصلاو ةيضابإلا
 ةنس ذنم ةبقاعتم تاروث تّبهو « اهدحو شيرق ىلع رضقت نأ حصي الف ةفالخلا ىف ىتحو

 ىبلهملا متاح نب ديزي دهع ىتح ةيضايالا عابتأ وأ ةيرفصتلا عابتأ اهب موقي م/ة/ه

 رئازجلا ىلإ مدقت تلظ ةيبرعلا شويجلا نأ ىلع لدنل كلذ ركذن امنإو . (ه اال. -١ه4 ١

 « ةيبرغملا ميلاقألا نم اهريغو رئازجلا ىف نوميقي اعيمج اهدونج نم ريثك ناكو « حتفلا ذنم

 نمو « ناريإو رصمو ماشلاو نيدفارلا لهأ نم نوريثك مهنيب ناك لب ابرع اعيمج اونوكي ملو
 اعيرس اجازتما مهب تجزتماو اهلهأ عم تشاعو رئازجلا ىف تالالس ترقتسا رصانعلا هذه لك

 نييحيسملا ضعب ةيلحاسلا ندملا ىف لزني ذخأو . ةغللاو نيدلا نم نيبناجلا نيب عمجي ام مكحم
 . ةحمسلا ةلماعملا نم هباحصأو مالسالا ىف اوأر ا دوهيلاو

 نيميلق الا ىلإ ميلسو لاله ىنب ىتليبق ةرجه ثدحت ىرجهلا سماخلا نرقلا فصتنم لوحو
 ةعاط علخو ةيمطافلا ةيديبعلا ةوعدلا فقو نيح سيداب نب زعملا نم اماقتنا ىرئازجلاو ىسنوتلا

 ىف مهيديا اوعضو دق نيتليبقلا نيتاه ءابا ناكو « ىسابعلا ةفيلخلا ءاول تحت ىوضناو ةفيلخلا

 رحبلاو لينلا نيب رافقلا ىف مهتلزنأ ال اوملستسا املف « ةيمطافلا ةلودلا دض ةطمارقلا ىديأ

 كالتماب مهدعوو سيداب نيزعملا دض مهمدختسي نأ رصنتسملل ثيبخ ريزو ىأرو « رمحألا
 هرطضا امم « سماخلا نرقلا فصتنم لوح احاستكا مهلويس اهتحستكاو اهيلع اوضقناف « هرايد

 حايرو جبثأ : اهنوطبو لاله نم لويس تعفادتو « ةيدهملا ىلإ ناوريقلا نم باحسنالا ىلإ

  دورطلاو سادرمو فوعو ةبغزو بايد : اهرئاشعو ميلس نم كلذكو « ىدعو لقعمو رماعو

 ىنب ةعلق بحاص ىارو « عورزلا نوفلتيو نوبهني اوضمف نيرضحتم ريغ ةاعر اودب اوناكو

 م"



 بارطضالا نم اريثك ةيبارعألا ةرجحلا هذه تثدحأ بير نودبو . فيرلا محل كرتي نأ دامح
 برعتلا ىف تذحخأ دق تناكو اهبيرعت تلمكأ ذإ ىربك ةدئاف اهتدافأ اهنأ ريغ « رئازجلا ىف
 مالسإلا نورشني اولوحت دقو « اهل نيملسملا دونجلا نم ريثك ناطيتساو ىرجملا لوألا نرقلا ذنم
 ع ادودحم لازي ال ناك نييرئازجلا برعت نأ ريغ . نمزلا عم عستي كلذ لحأو ةيبرعلا ءىدابمو
 ةعضب كلذب قتلي مل ذإ « برعلا نم فولألا تائمل ةريبكلا ةيبارعألا ةرجملا هذه تثدح اذإ ىتح
 بعشلا : نابغش ىقتلا لب ' فولألا تائم هب تقتلا لب « ىرئازجلا بعشلاب بارعألا نم فالا
 ايعش احبصأو اجمدنا نأ نابعشلا ثبلي لو « رجاهملا ىبرعلا بعشلاو رايدلا بحاص بىربربلا
 ةصاخو ةيربربلا مهتغل ىلع نوظفاحي نم كانه لظ ذإ « ةدحاو بلاغلا ىف هتغلو دحاو هنيد ادحاو
 دصقنو « دعب اميف تنوكت ىتلا ةغللا مهموق عم نومدختسي اوناك كلذ عمو « لابجلا راعوأ ىف
 ىزلاو ةغللا يف ابرع نييرئازجلا نم ةرثاكلا ةرثكلا تحبصأ دقو . ةيبرعلا نم ةقتشملا ةيماعلا
 هذه لضفب امخض ايبرع ابعش اهعيمج رئازجلا تحبصأ دقل لب « حارفألاو متاملا تاداعو
 . ةيبارعألا ةرجحللا

 ىفو ةيلقص ةريزج ىلع ايئاهن نامرونلا ىلوتسي ىتح م 47١1/ه 485 ةنس ىلإ لصن امو
 ىف نيملسملا نم ريثك سنوتو رئازجلا ىلإ حرنيو « ةطلام ةريزج ىلع نولوتسي ىلاتلا ماعلا
 - مهروهمج نكي 1 نإ - مهترثك تناكو « نامرونلا داهطضا نم مهنيدب ارارف نيتريزجلا
 نمم نيتريزجلا ءانيأ ضعب مهنيب ناكو نيتريزجلل نيحتافلا تالالس نم ةيسنوتلا ةيقيرفإ ءانبأ رم

 ةريثك ةيسلدنأ نادلب طقستو ىرجملا عباسلا نرقلا ىلإ ىضمنو . فينحلا نيدلا مهوابا قئتعا

 .اهنادلبو رئازجلا ىلإ سلدنألا ىملسم نم نوريثك حزنيو « نييلامشلا نابسالا ىراصن رجح ىف
 تحزن ىتلا ةملسملا دوفولا نإف برعتلا ىف الامتكا رئازجلا تدافأ ةيبارعألا ةرجحلا تناك اذإو
 اهتدافأو « هريغو جيسنلا ةعانص : ةفلتخملا تاعانصلاو ةعارزلا ىف اهتداقأ سلدنألا نم اهيلإ

 اهتايحح ىف اهوكراشو ءاملعلا نم ريثك اهيلإ حزن ذإ « ةيبدألاو ةيملعلا اهتايح ىف ةريثك دئاوف
 اراد اهوذختاو اهيلإ اورجاه نيذلا سلدنألا ءابدآ نم ريثك ةيبدألا اهتايحح ىف اهكراش !م ةيملعلا
 ىفن نيح م ١.ة/ه ٠١١1 ةنس ذنم نيملسملا نم سلدنألاب ىقب نم حوزن عستأو . اماقمو

 ىنارصن هنأب رهاظت وأ هرصنت نلعأ نم الإ نيملسملا نم سلدنألاب لازي ال ناك نم نابسإلا
 بادالاو مولعلا ىف - نيفلاسلا مهناوشإك - نيحزانلا ءالوه نم رئازجلا ةدافإ تفعاضتو
 دقو . ةميظعلا ةيسلدنألا مهتيندم نم رئازجلا ىلإ سلدنألا نم اولمح امو تاعانصلاو ةعارزلاو

 . مهشطبو نابسالا فسع نم ارارف دوهيلا نم نوريثك مهعم حزن

 فورعمو « ةيراشكتالا نم ةيركسع تايماحب ٍمهسفنأ نوطيحي ىنامثعلا دهعلا ىف ةالولا ناكو
 نمو ةينامثعلا ةلودلا ءاحنأ نم ىتش سانجأ نمو لوضانألا ىف كرتلا نم نوكتت تناك اهنأ

 قا



 ع ةيمالسإ ةيركسع ةيبرت مهتيبرتب ىنعت تناكو (؛ ةيبروألا دالبلا ىف ةيزاغلا اهشريج ىرسأ

 نوجوزتي اوناكو « مهنم فالإ ةعضب - ىرخألا اهتايالو ىلإ لسرت ا - رئازجلا لإ لسرتو

 ىرئازجلا عمتجملاو . اقيثو اطابترا رئازجلابو نهرسأب نوطبتري مهلعج امث انايحإ تايرئازج نم

 رصانعلا نم اريثك هيلإ تيلج ةنصرقلا نإف « بسحف ةريثكلا رصانعلا هذه تالالس هيف لحادتت ال

 العجي نأ جورعو نيدلا ريحت عاطتسا ذنم اديدش اعاستا عستت تذحأ اهنأ اني رمو ؛ ةيبروألا

 اينابسإ نم نوملسملا نوحزانلا ناكو « اينامثع ارحب ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىف طسوتملا رحبلا نم
 : 54 نابسالا نم اماقتنا ةنصرقلاب اوعاطتسا ام اوعستيل ةسامح كرتلا ةراحبلا بولق نوئامي

 نيينانويو نييلاطيإو نييسنرفو انابسإ فالآلاب طسوتملا رحبلا نم مههوجو ىلع مهنوبحسي اوناكو
 انيد نييرئازج نوحبصيو مهتايرح مهيلإ دّرَتو مالسالا نوقنتعي مهنم نوريثك ناكو « نييتيركو

 . امات اجامدتا دالبلا لهأ ىف ؛ نوجمدنيو « ةغلو

 اهناكس بناجب ةيبروأو ةيويساو ةيقيرفإ ةريثك رصانع ميدق نم اهتلخخد رئازجلا نأ حضاوو '
 تويطنزييو لادنوو نامورو نويقيتيف : ةريثك مثأ اهيف تشاعو اهتحتف دقو ءربربلا نم نييلصألا

 ناكو . اهتعانصو اهتعارزو اهتشيعم قرطو اهمظن ىف اعيمج اهنم تدافأ دقو ؛ كرتو برعو

 ىلوألا هتغبص ليازيو هنطوم نع لصفني نأ ثبلي ال اهنطوتسيو ألا هذه نم اهزني نم لك

 . ةخسارلا ةيوملاو ةيصخشلا ةوق نم هب زيمتت امل رئازجلا ىف بوذيو

 ؟

 الميضة١7(

 ةيوديلا تاعانصلا كلذ دعب ىتاتو « ماعنألا ىعرو ةعارزلا رئازجلا ىف ةشيعملا ساسأ ناك

 . ةنصرقلا نم رصعلا طساوا ىف هيلإ تاو امبو رحبلا ىف ديصل نم اهي امئاد طبترا امو ةحالملاو

 ىف ةيعارزلا ىحاوتلا دنع الوأ اتفوقوب كلذ لثمتن ت نأ عيطتستو « قزرلا تابيطب جومي ميلقالاو

 ىف انرس اذإو . ةيوارحصلا ندملا نم اهءارو امو ةيلخادلا ندملا ىف مث ىلامشلا لحاسلا ندم

 اهيلتو « رزخلا ىسرم اميدق ىمست تناكو « ةلاقلا ةنيدم انتيقل برغلا ىلإ قرشلا نم لحاسلا

 طسو معقت ىهو « نامورلا دهع ىف ال افقسأ ناك نيطسغ وأ سيدقلا نأ انب رمو ةنوب ةنيدم

 كامورلا ناكو . ةميدق ةينامور جيراهص اهبو زوبيس رهن بصم نم برقلاب ىدجربز لهس

 ايقيرفإ فصو باكو دايع وب دومحم ذاتسألا قيقحم كلاملا : ىركيلا ديبع ىبأ باك ةشيعملا ىف مجار (1)

 رشن ) ةديمح نمحرلا دبع . د ةمجرت نازولا نسحلل برغملا ةفصو ١ ناونعلا سفنب لقوح نباو كلامملاو

 دمحأل رئازجلا باتكو (ع دوعس نب دمحم مامالا ةعماج ةهزن انأتك نم سبتقمع - رصمو نادوسلا ضرأو

 . ىندملا قيفرت ليعاعتا قيقححتي ديعس نبال ايفارغجلا باتكو م قاتشملا
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 ففجيو اهب بانعلا رمث ةرثكل ةبانع دعب اميف تيمسو . ةيبرعلا ةنوب تحبصأ مث نوبيه اهنومسي

 « ةبصخ ةبرت تاذ اهب ةطيحملا ضرألاو « ةنسح قاوسأ تاذ اهنإ : لقوح نبا لوقيو « رّدصيو
 ضرألا » : نازولا نسحلا لوقيو « ةرثكب لسعلاو هكاوفلاو ناتكلاو ريعشلاو حمقلا ستنتو

 ةراتم ىضارألا لكو ٠ اضرع دأيم نيرشعو ةسمخو الوط اليم نيعبرأ غلبت اهجراحت ةعوررملا
 . « مانغألاو ناريثلاو راقبألا نم ةريبك دادعأ ةيبرعلا سادرم ةليبق نم اهلهأ كلميو « حمقلا ةعارزل

 ةعارزل الإ ةحاص ريغ نازولا نسحلا لوقي ا « ةرعو اهضراو لجيج ءانيم اهنم برغلا ىلإو
 ءايم ريكأ تناكو ةياجب اهبرغو . نيتلاو زوجلا رجش نم ريثك اهبو ء بتقلاو ناتككلاو ريعشلإ
 رئاسو نيلاو ةرثك اهيف نادوجوم ريعشلاو ةطنحلا : ىسيردالا لوقيو « ىرئازجلا لحاسلا ىف

 نب اكريز مث ؛ ةنغزم ونب هءانب دّدج ىنامور رغث ىهو «رئازجلا ةنيدم اهنم برغلا ىلإو . هكاوفلا
 ةعورزملا ىضارألاو نيتاسبلا نم ريثكلا ابوح » : نازولا نسحلا لوقيو ةرجهلل 0 ةنس دانم
 اهتقطنم لوهسو « نيحاوط هيلع تبصن رهن ىقرشلا بناجللا نم اهراوجب رميو ةرمثم راجشأب
 ةتس هرادقم ضرعب اليم نيعبرأو ةسمخ ىلاوح هلوط غلبيو ةجينملا لهس اميسالو ادج ةليمج
 ىهو لاشرش ةئيدم اهيبرغو . 6 عاونألا دوجأ نم َةياَغَلُل ريفو مسمق ومني ثيح اليم نوثالتو

 لجرفسو ةريثك ةنسح هك اوفر ةبدع راباو ةيراج هايم اهب : ىسيردإلا لوقير ىنامور ىقينيف ءانيم

 نسحلا لوقيو . نيتلا راجشأ ضعبو مورك اهبو راغصلا عرقلا قانعأك ,قانعأ وذ مرجلا ريبك
 لالحت ةيواخ تلظو سافو تاسملت كولم نيي بورخلا باقعأ ىف ترجه دق تناك اهنإ نازولا
 اهدصقف ما 197 هال ماع ىف ىراصتلا ىديأب ةطانرغ طوقس ىتح ماع ةثامثالث براقت ةدم

 ارعرزو اهلزانم نم ريبك مسقو اهتعلق ءانب اوداعاف ( نيملسملا نييسلدنألا ) نييطانرغلا نم ريثك

 نم اهب : ىسيردإلا لوقيو « ميدق ىقيتيف ءانيم ىهو « سبت ةنيدم اهيبرغ ىلإو . اهيضارأ
 : هلسحو هريكو هتفص م فصول قوفي ام قتعملا بيطلا لجرفسلا نمو ةفيوط لك هكاوفلا
 تيّربخ دق تناكو . نم ريثكلاو حمقلا نم ريثكلا اهضرأ جتنت نازولا نسحلا لوقير
 ةنيدم اهيبرغو . ا اهتحنأ لثم ةعارزلاو نارمعلا نويطانرغلا أ ورجاهم اهيلإ داعاف

 ةريثك هكاوف اهبرو « تانجو نيتاسب هيلع رهن اهنم ةبرقم ىلع » : ىسيردالا لوقيو ثارهو
 ةصيخخر اهيف مدغلاو رقبلاو ةدبزلاو نمسلا كلذكو دوجوم اهب لسعلاو ؛ بصخ ىف اهلهأو
 نوريثك اهزن ةيسلدنالا ةرجحلا تناك اذإ ىتح ةريغص ةيرق نارهو تناكو . 6« ريسيلا نمثلابو

 . ةئيدحلا نارهو اوسسأو نييطانرغلا نم
 ةملاق انتيقل برغلا ىلا قرشلا 3 هيف انرسو هءاروام ىلإ مىلامشلا لحاسلا ندم انك رت اذاو

 ترهتشا اهنإ ىندملا قيفوت دما ذاتسألا لوقيو « ةميدق ةيقينيف ةنيدم ىهو ةبانع وأ ةنوب ىيونج

 ىف دجوت ال تافص هيو « رئازجلا ىف دوجوملا رقبلا عاونأ لمجا نم دعي رقبلا نم عون ةيبرتب
 نم روفت ةيندعم هايم هبو نيطوخسملا مامح ىعدي عيدب مامح اهبرقب دجوي هنأ ركذيو « هريغ
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 . « ةيلاع ةيبط ةميق الو « ةجرد 88 و 44 نيب حوارتت ىهو ةرارحلا ةديدش نويع ةرشع

 زوجلاو نيتلا عرازم عقت رهن اهراوجب رمي هنإ نازولا نسحلا لوقيو سواقن ةنيدمب اهدعب ىقتلنو
 سواقن لوحو « ةنيطنتسق ىلإ اهنم لقنيو نيتلا ع اونأ لضفأ هنأب ةقطنملا نيت رهتشيو « هفافض لع

 ددج « ةيمور ةيقينيف ةنيدم ىهو ةنيطنسق ةنيدم اناقلتو . حمقلا ةعارزل ةحلاص ةديج لوهس
 ةيحانلاب ندملا مأ - ىندملا ذاتسألا لوقي 5 - ىهو « هيلإ تبسنف نيطنطسق روطاربمإلا اهءانب

 تناكو « هبئان اهب لزني ناكو « سنوتو ناوريقلا بحاص عبتت تناكو « ةيرئازجلا ةيقرشلا
 لوح ةعقاولا ةيعارزلا ىضارألا عيمج : نازولا نسحلا لوقيو « ةرادالل اريبك ازكرم كلذل
 ىف ادج ةليمج نيتاسب دجوتو « اهيف رذب ال افعض نيثالث الوصحم غلبيو ةيصخو ةبيط ةنيدملا
 ءانب هبئناجب دراب عبنو نحاس عبن : ناعبن اهراوجبو اهلفسأب رمي ىذلا رهنلا لوط ىلع لهسلا
 نازولا نسحلا لوقيو « ةينامور ةنيدم ىهو ةليم ةنيدم اهنم ارتموليك 5٠ دعب ىلعو . ماخرلا نم
 ةنيدم ابونج اهيبرغو . ىرخألا رامثلاو ىرثمكلاو حافتلا نم ريزغ جاتنإ تاذ اهتقطنم نإ
 . هكاوفلاو ريعشلاو حمقلا جاتنإب ةروهشم اهلوهسو ةينامور ةنيدم ىهو ( ةيدمحا ) ةليسملا
 , ءارمح طوطخي نادزم ريغص كمس اهرهنبو « ليخلاو متغلاو رقبلا : تاناويحلا ةيبرتب رهتشت 5
 بازلا ةمصاع ةنبط اهنم قرشلا ىلإو . هتفص ىلع اكمم ةرومعملا ىف ري مل هنإ ىسيردالا لوقيو

 ناتكلاو ةطنحلا لوقحو اهعورزو اهنيتاسب ىقسي ريهن ىلع عقتو لالا ةنضحلا طش ىقرش ىلعألا
 طسوتتو ةينامور ةنيدم ىهو فيطس ةنيدم ةليسملاو ةنبط ىلامشو . هكاوفلا عاوتأ فلتخمو
 ىقسي رهن اهراوجبو ةياغاب ةنيطنسق نم بونجلا ىلإو . ةيعارزلا رئازجلا قطانم ىنغأ نم ةقطنم
 اهيلإ اوزاحنا نويضايإ اهناكسو « ريعشلاو حمقلا نم بوبحلل ةجتنملا ةعساولا اًطوقحو اهنيتاسب
 : ةّسبت ةياغاب نم اقرش بونجلا ىلإو . ىداليملا ثلاثلا نرقلا رخخأ ىف ترهات طوقس دعب
 بونجلا ىلإو . هبيطو همجح ربكب ىركبلا ديبعويأ هّونيو « زوجلايو هكاوفلا ةرثكب رهتشتو
 اركيسيف اهنومسي نامورلا ناكو « ةيرئازجلا تاحاولا رهشأ ىف عقتو ةركسب ةنيدم اهنم ىبرغلا
 لصفلا ىف انب رم 5 هباحصاو عفان نب ةبقع دهشتسا اهنم ةبرقه ىلعو « ةيفقسأ اميدق اهب ناكو
 انهجتا اذإو . ةريثكلا اهراباب ىركبلا ديشيو رامثلا فلتخمو نوتيزلاو لخدلا اهب رثكيو ىضاملا

 لبج حفس ىلع ىهو « ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهاتب انيقتلا ىبرغلا لامشلا ىلإ
 : هلوقب ىركبلا اهفصو ىتلا اهنيتاسيو اهعورز ىوري رهن اهراوجب ىرجي ناكو لوزج ىمسي
 ىسيردالا هونيو « اًمشمو امعطو انسح قافالا لجرفس قوفي اهلجرفسو رامثلا عيمج اهيف »
 . نمسلاو لسعلا ةرفاو اهنإ لوقيو « ليخلاو ماعنألا ةيبرت نم هب ترهتشاامو اهوقحو اهعرازمب
 نيتاسي اهوحو فلش رهن لع فرشت ةميدق ةينامور ةنيدم ىهو ةنايلم ةنيده اهنم لامشلا ىلإو
 ةميرك ةعقبلا ةنسح : اهنع ىسيردالا لوقيو « ةعساو عرازمو ةرماع ىرقو هكاوفلاب ةرخاز

 دعي ىلعو . « اهرهت ىلع ءاحرأ انو اهتانجو اهقئادحو اهعرازم ىقسي رهن ىلع عقتو عرازملا
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 ةرضخلاب نادزت لابج نيب ةريبكلا ناسملت ةنيدم عقت نارهو نم ارتموليك نيعبسو ةعبرأو ةئام

 ةنيدم :'اهيف لقوح نبا لوقي « ةبالخلا نيتاسبلاو عورزلاب ةظنكم لوهسو ةرضنلا لئامخلاو
 ١ ةريثك اهعرارمو ةميظع اهتالغو ةريثك هك اوف اهيفو - اهيلعو ةيراج راهنأ اطو ةميدق ةفيطل

 : ةقانألا ىف ةياغ لزانم اهب ةعيدي روك ةدع ناسملت جرا ىف دجوت ١ : نازولا نسحلا لوقيو

 ةرخخأ نيتاسب اهيف مهلف ع ةعتم ربكأب كومعني ثيح اهيف فيصلا ءاضق ةنيدملا ناكس ةداع نمو

 هل رأ مم أدح هتركو غلبت عوق لك نم ازركو : ةعئار ةهكن تاذو ناولألا لك نم ايانعأ جتنت
 ىف لكويل فقجي مجحلا ريبك نوللا دوسأ ةوالخلا ديدش ائيتو «رأ ناككم ىأ ىف اليثم

 نس ديدعلا اهرهن لعو 6« ةفلتخم ىرخأ ارامثو ارايخخو اخيطبو ازولو اروجو (؛ اقاردو ١ ءاتشلا

 بونجلا ىللإو « ريثكلا اهليختب طاوغألا ةحاو انتيقل ترهات ىبونج انلغوت اذإو . حمقلا نيحاوط

 اهئارو نمو « نيتاسبلاو قئادحلاو ليخنلا اهب رثكيو ةيادرغ اهمعأو اهندمو بازيم ةقطنم اهنم
 ةلودلا ىلع ىضن نيح مهوابا ناكو نويضايإ اعيمج اهلهأو « هكاوفلاو ليخنلا ةرئاو ىرق تس
 نم ىقرشلا بونجلا ىف ( تالجرو ) ةلقرو ىلإ مهنم ةرثك تبحسنا ترهات ىف ةيمتسرلا
 ريثك ةحاولا كللت ىف مهلحم لحو ةليلق ةيقب مهنم تيقب بازيم دالب ىلإ اهورداغاملو « رئازجلا
 ىضارأ نم دتمت ةعساش تاحاو دالب وهو فوس ىداو بازيم دالب ىقرشو . جونزلا نم

 باضحلا ىطغت نأ ىعيبطو . اعيدب ارمت هتاحاو جتنتو « سنوت ىف ديرجلا ىضارأ ىلإ بازيم
 ىعرل اهيف ودبلا لقتيو « تاتابنو باشعأ عيبرلا ءانثأ رئازجلا ىبونج ىف ةريثكلا ةيوارحصلا
 موختل نرواجملا مهو مهنعظ لقي ذإ نيميقم هبش ةاعر وأ ودب ىلإ نومسقنيو « مهلبإو مهمانغأ
 مهو « ىراحصلاو باضملا ىف نولقنتملا مهو لّحر ةاعر وأ ودبو « ىلتلا لبجلاو سلطأ لابج
 . مهيشاوم ناعطق نم ريثكب رئازجلا ندم نودمي اعيمج

 جارختساو ةكايجلاو ةراجدلاو ةدادحلا5 ةيوديلا تاعانصلاب رئازجلا ندم ىنعت ميدق نمو

 صاصرلا اهنمو ٠ هعناصمب رهتشت ( ةبادع ) ةنوب تناكو « ديدحلا ةصاخو اهعينصتو نداعملا

 ليطاسألا ءاشنال ىربك ةعانص راد ةياجبب ناكو « فيطس ىحاونو سيرشنولا لابج ىف كنزلاو
 مزاللا ديدحلا ندعم اهي ناك اك « اهابجو اهتيدوأ نم بشخلا دمتست رادلا كلت تنتاكو نفسلاو
 : ىسيردالا لرقي أك اهميلاتأ نم اهيلإ نابلجي ةدوجلا اغلابلا نارطقلاو تفزلا ناكو ةعانصلا كلتل
 - هناكس رثكأ نأب ةياجب ىيرغ سيلد ءاتيم رهتشاو « ةريثك فئارط تاعائصلا نم اهب ناكر
 كلذ ىف اهلثمو لوادجلاو معيبانيلا نم اهيف ام ةرثكل نيغابصلا نم - نازولا نسحلا لوقي اك
 نإ لرقيل ندملا ضعب دنع ارارم نازولا نسحلا فقوتيو . دابع ةنيدم ةامسملا ناسملت ةيحاض
 ةئداه ةايح نوي مهنأ ناسملت عانص نع ركذيو ء عانص اهناكس نم - ة ا وأ - نيريثك

 ىلع ةمامع نوعضي نيذلا مهنم ليلتو ةقئال اباث توسبليو مهتحارل تاقوأب نومعتيو ةعتمت

 تناكو « مهناقيس طساوأ ىتح دعصت ةيذحأ نوسبأيو تاينث نود ةوسنلق نومدخعتسيف ؛ ىارلا

 ناب



 ليخلا مجلأ لّمْحَت اهنم » : ىسلدنألا ديعس نبا لوقيو « دلجلا ةعانصب رهتشت ناسملت
 . ديدحلل عنصم نم اهب ناك ام ىلع لديامم « كلذ عبتيامو جورسلاو

 ترهتشاو « ةيريرحلاو ةينطقلاو ةيفوصلاو ةيناتكلا تاجوسنملا رئازجلا ءاحنأ ىف رشتنت تناكو
 عانصلا نم نارهو ناكس رثكأ نإ نازولا نسحلا لوقيو « ةيناتكلا اهتاجوسنمي ( ةبانع ) ةنوب
 لاشرش ةنيدم رئازجلا ىلإ ىربكلا مهترجه ىف نويطانرغلا نويسلدنألا نكس املو . ةكاحلاو
 دوسألاو ضيبألا توتلا راجشأ نم ىصحت ال ةيمك اهراوجب اودجو ذإ ريرحلا ةعانصب اهيذف اوضهن
 ةرثك نازولا نسحلا ركذيو . ةيريرحلا تاجوسنملا نم مهجاتنإ عستاو ءرقلا دود اهيف اوبرف

 : نازولا نسحلا لوقيو « ةيناتكلا كلذكو ايلحم ةعونصملا ةيفوصلا ةشمقألا نم ةئيطنسق ةئيدمب ام

 فوصلا نم ةشمقألا جسن ىف نولمعي نيذلا اميسالو عانصلا نم ريبك ددع ةليم ةنيدم ىف

 فوصلا ةيسكأ فصو نم ناسملت ىف نازولا نسحلا ليطيو . ةّريمألا ةيطغأ اهنم عنصت ىتلا
 ىلع زيرطتلا ةعانصب ةيرئازجلا ندملا ءاسن ترهتشا دقو . فطاعمللا فصوو نطقلاو دلجلاو

 اهكالسأ لازت ال اهنم تاعومجمب ةيرئازجلا فحاتملا ظفتحتو « ةيدلجلاو ةيريرخلا ةشمقألا
 . سمألاب اهيلع تعضو امناك ضموت ةينطقلاو ةيريرخلاو ةيبهذلا

 عانصلا نم اهب نم ةرثك نع ةيرئازجلا ندملا نع نيثدحتملا نم هريغو نازولا نسحلا رثكيو
 لها نع نازولا رك ذيو , تاكايحلاو تاعانصلا نم هب نوموقياه نورك ذي املقو « ةكاحلاو

 نم ةليمج ىناوأ نوعنصي نيذلا نيطارخلا نمو ةكاحلا نمو عانصلا نم اعيمج مهنأ ةنايلم

 . عرجملا صجلاو نولملا فزخلا نم ةليمج ىناوأ اهبناجب نوعنصي رئازجلا لهأ ناكو . بشخلا
 ةيذحأو اهتيذحأ ةعانص ىف لخملابو ٠ ةأرملل ءاضرإ ىلا ةعانص ىف اليوط اونئفت نأ دبالو

 ةرثكب ردصي كلذل تيزلا ناكو « ةريثك نادلب ىف ةرشتنم نوتيزلا رصاعم تناكو . لاجرلا

 ءافو ىربكلا ندملا ىف ع ةرشتنم تناك ناعكلا نم قررلا ةعانص نأ ديالو . رئازجلا نم

 . ةعسأو ةيبدأو ةيملع ةضهن نم رئازجلا ىف ثبنا امبو بالطلاو ءاملعلا ةجاحت

 وأ درفم ءانب داشي الو « ةينارمعلا تاشنملا رئازجلا ىف داشت ىلوألا ةيمالسالا نورقلا ذنمو
 دقف اهتاناتسرامو اهتامامحو اهقدانفو اهروصقو اهدجاسمب ندم داشت لب بسحف ةدرفم ةينبا
 ىجاهنصلا ىريز ىنبو . ةليسملا وأ ةيدمحملا ةنيدم ١1 ةنس ىدهملا ىديبعلا ةفيلخلا اهيف ىنب

 ىنبو « ترهات نم ىقرشلا لامشلا ىلإ « ريشأ » روصنملا ىديبعلا ةفيلخلا لبق نم رئازجلا ىلاو
 , اهنم ىقرشلا بونجلا ىلإ ةيدملا ةنيدمو لاشرس ىبونج ةنايلم ةنيدمو رئازجلا ةنيدم نيكلب هبا

 ةنيدم ىدامحلا رصانلا دّدجو هتلودل ةمصاع ةليسملا ىلامش ةمخض ةعلق ىريز نب دامح ىنبو

 مهنم مكاح لكو . ةلودلل ةمصاع اهذختاو ءانبلا داومو نيسدنهملاو لامعلا ال رضحأو ةياجب
 « ناسملت كولم نايز ىنب ةلود ىف ارقئام وحن ىلع هتمصاع ىف ةريثك روصق ءاشنإب ىنعي ناك

 هم



 - روصقلا دييشتب اعلوم ناك دقف ( ها/90/-ا/18 ) نيفشات ىبأ نمحرلا دبع خيرات ىف ةصاخبو

 بناجألا ىراسألا ةلعف نم ةديدع فالاب كلذ لع ارهظتسم - نودلخ نب ىبحي لوقياك

 رادو كلملا راد : ةدع اروصق داشو : نيقاوزو فرخلل نيطلبمو نيءانبو نيراجن ص مهريغو

 دومحم ذاتسألا لوقي اك - ادوجوم لازيال ىذلا مظعألا جيرهصلاو اهريغو رهف ابأو رورسلا

 اونب نمب انلابامف لامعلا نم افالا مزاتسا روصق ثالث ءائب ناك اذإو . ةنيدملا ىبرغ دايع وبأ

 تاعانص تمزاتسا ندملاو روصقلا هذه لكو . ةينارمعلا اهتاشنم لكو اهدجاسمو اهروصقي اندم

 ناطيحخلا ىف ( وكيازوملا ) ءاسفيسفلا مادختسا ىلع ةردقو ةشاقنو ةدادحو ةراجن نم ةريثك

 ةرامعلا ةعورا الثم برضنو « راهزألاو نيحايرلا نم ةفلتخم موسر عم ةقورألاو فوقسلاو
 عافترالا ديدش لبج حفس قوف ةينبلا ةياجب ةنيدم نع نازولا نسحلا لوقب رئازجلا ندم ىف

 اقراخخ اريبك ادادتما لبجلا ةرصاخ ىلع ضرعلا ثيح- نم دتمت اهنإ طسوتملا رحبلا لحاس لع

 اهيف رثكي ىتلا سرادملابو بيط لكشب عماوجلاب ةزهجم ىهو « ةليمج اهتويب رئاسو « ةداعلل
 تامامحو « نيملسملا نيدبعتملل اياوز اضيأ ىوحت ؟ « مولعلاو ةعيرشلا ةذتاسأ كلذكو بالطلا

 موقتو « قيسنتلا ةئسح ةليمج اهقاوسأو ناينبلا ةنسح تارامع اهلكو تاناتسرامو قدانفو

 ىلإو ٠ لوزن وأ دوعص نودي تاوطخ عضب ريسلا رذعتيل هنإ ىتح ةريغص لالت ىلع اهلك ةنيدملا
 ءاسفيسفلا نم ريثكلا نادرتو « ةنيتم ناردج تاذ ةريبك ةعلق دجوت -- اهبناج وأ - , لبجلا بناج

 ؛ ىوامس قرأ نولب ةبيجع تاموسر اهولعت ىتلا شوقتلب ةروفحملا باشخألابو عّرجملا صجلابو
 اذه انلقن امنإو . « هتاذ ناينبلا نم رثكأ ةميقلا ثيح نم ةينفلا لاغشألا هذه ىواستل ىتح

 اهقفار هنأ فيكو رئازجلا ىف روصقلاو ناملا ةعانص ءاقترا ىلع حوضوب لدنل ليوطلا صللا
 دقو « جيهبلا قرزألا نوللاب ةبيجعلا تاموسرلاو ءاسفيسفلاب ةئيزلاو شقنلاو رفحلا ىف هاقترا

 عيمج ةرامعو اهترامعو تويبلا لامج هبلخ 6 نازولا نسحلا بل اهنسحو اهتعورب تبلخ

 ديا رئازجلا تدم نم اهريغو ةياجيب ىف هب ضهن امنإ كلذ لكو . قاوسألا ىتحو تاسسؤلا

 . ةنيزو فرحخز نم اهب لصتيام لكو ةرامعلا ىف ةراهملا ةغلاب

 حبصت نآل ىرئارجلا رطقلا ىعارزلا جاتنالا نم هقبس امو رفاولا ىعانصلا جاتنالا اذه ايهو

 ءرصمو ماشلاو ايكرت ىلإ اقرشو برغلا ىلإ الامش اهتاجتنم ردصت تناكف « ةيملاع اقاوسأ هيناوم

 ىبرغلاو طسوألا نادوسلا ىلإ ىربكلا ءارحصلا تاولف ربعت اهلفاوق تناك نييقينيفلا رصع ذنمو

 لقنلا نمو ةينطقو ةيناتكو ةيفوص اهعاونأ فالتخا ىلع تاجوسنملا نم ةيرئازجلا علسلاب ةلمحم

 دوعتو « ديدحلا لافقأو حيتافملاو دوبللاو جورسلا نمو تيزلاو نوتيزلا نمو زوج ريغو ازوج
 ةيراجتلا ةكرحلا روصت عيطتسنو . ىنادوسلا قيقرلاو دولجلاو ربتلاو ماعلا شيرو جاعلاب ةلمحم

 ؛ ىربكلا ندملاو ىناوملا ىف اهنع هريغو نازولا نسحلا هبتك ام ىلإ انعجر اذإ اهطاشن ىدمو
 نوموتي اهلهأ نإ » : رزخلا ىسرم مساب فرعت تناكو « ةلاقلا ءانيم نع هلوقيام كللذ نمف
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 دولجلا نم ةريبك ةيمك مهيدلو عمشلا نم ريثكلا مهلبج نم نودمتسي مهنأل ةبيط ةراجتب

 ىلع نوددرتي نيذلا ( ةونج راجت ١ نويونجلا اهبلجي ىتلا علسلاب تاجتنملا هذه نوضياقيو
 لوقيو « ةيناتكلا مهتشمقأ نم ةريبك ةيمك نوعيبي مهنإ ةنوب لهأ نع نازولا لوقيو . « مهئانيم
 نوذحأيو حمقشلا مط نومدقيف نييوئجلا عم ةرثكب ةراجعلا نولوازي اهتاكس نإ ةدكيكس لهأ نع

 هب دجوي هنأ اهيبرغ لجيج ءانيم نع ركذيو . ىرأ ةيبروأ تاجتنمو ةشمقأ لباقملاب مهنم
 ايراجت اقوس ةياجب تناكو . سنوت ىلإ رجشلا اذه رامث لقنتو نيتلاو زوجلا رجش نم ريثكلا
 اهيلإ ةعتمألاو ٠ ةهجتم لفاوقلا اهلو « ةعلقم اهيلإ نفسلا » : ىسيرداإلا لوقي اهيفو «٠ ىربك
 راجتو ىصقألا برغملا راجت نوسلاجي اهلهأو « ةقفان اهب عئاضبلاو « ةبولجم اوجو ارحب
 ةعساولا ةيراجتلا ةكرحلا هذه لجأ نمو . « ةرطنقملا لاومألاب عئاضبلا عابت اهبو « ءارحصلا
 . ةيراجت تادهاعم اميدق ةيدامحلا ةلودلا رصع ىف ةياجب عم ةيبروألا ةيرحبلا لودلا تدقع اهيف

 رئاسو ةطنحلا هبو « طحو عالقإو بصعخو هكاوف هب » : سنيت ءانيم نع ىسيردإلا لوقيو
 لوقيو . ةريبك اقوس نارهو ءانيم ناكو . ©« بكأرملا ىف قافالا لك ىلإ هنم جرخت بوبحلا
 لاز الو ( نايلطلا ١) نييونجلاو ( نابسالا ) نيينولاطقلا راجتلا دصقم نارهو تناك : نازولا

 نونكسي اوناك مهنأل نييونجلا تيب ىعُدُي تيب -- ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف هرصعل - اهيف
 نم ريبك ددع اهيف » : نازولا لوقيو « اريبك ايراجت ازكرم لحخادلا ىف ةنيطنسق تتناكو . هيف
 تيزلا راجتلا ضعب ردصيو « ايلحم ةعونصملا ةيفوصلا ةشمقألا ةراجت نولوازي نيذلا ةعابلا
 عمتجيو . ديبعلاو رومتلا لباقم ةضياقملاب كلذ لك عابيو « ةيناتكلا ةشمقألا كلذكو ريرخلاو
 بارعألا تامجحل مهضرعت ةرثكل اًرظنو « ةيراجت ةلفاق ىف ماعلا ىف نيترم ةنيطنسق لهأ
 مفدي الو . كلذ ىلع ابيط ارجأ نولاني نيذلا كارتألا نم قدانبلا ةامر ضعب مهعم نوبحطصي

 دنع نوعفدي مهنكلو ( اهتكلمم نم اعزج تناك ذإ ) سنوت ىلإ لوخد مسر ةنيطنسق راجت
 نازولا نسحلا لوقيو . « مهعئاضب ةميق نم ةئملاب فصنو نينثا رادقم ةنيطنسق نم مهجورخ
 لوقي ا” اهبو « هتاجتنم بلجو كنادوسلا ىلإ ةلحرلا وه امنإ مهرجتم نإ ناسملت راجت نع
 . نييونجلاو ةقدانبلا راجتلا نكسل نانثا اهنيب نم قدانف ةعضي

 ةيلامشلا ندملا ناكس نم ريثك ناك رئازجلا ىف بسكلاو ةشيعملا هوجو نايب مامتالو

 نع نازولا نسحلا لوقيو طسوتملا رحبلا نم ناتيحلاو كمسلا ديصب مهسفنأ نولغشي ةيلحاسلا
 . اعيمج ةيلامشلا ىناوملا لهأ ىلع كلذ قبطنيو هنم ريثكلا كابشلاب نوديصي مهنإ سيلد لهأ
 رجش وهو « ناجرملا نم اهلحاسب ام ةرثكب رزخلا ىسرمب اميدق ةامسملا ةلاقلا ةنيدم ترهتشاو

 دحأل سيل : نازولا نسحلا لوقيو «٠ بلصو ٌرمحا ءاوملا هبرض اذإو « نوللا ضيبأ نيل رحبلا ىف
 ناطلس نأل ربلا ىلإ جاومألا هب فذقت نيح لحاسلا نم هطاقتلا وأ هديص ىف قحلا ةلاقلا لهآ نم
 كلذ نأل ءىطخم فرصت وهو . نييلاطيالا ةونج لهأ ىلإ ريجأتلاب لحاسلا اذه ىطعأ سنوت
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 دالبلا لالتحا ىف مث دالبلا نم ءزجلا كلذ لالتحا ىف مهريغ وأ نييونجلا عمطي نأ هنأش نم
 . سمألاب اسئرفل كلذ ناطيشلا لّوسام ومن ىلع « ةصرفلا نيمت نيح اهعيمج

 ىقيسوملا - هفرلا - ؟'ءارغلا
 ءارثلا ( أ

 لكو « ءايرثأ اونوكيل اهلهأ ةيلحاسلا رئازجلا ىناوم ىف ةعماولا ةراجتلا تلهأ نأ ىعيبط
 ناك ىتلا ةلاقلا ةنيدم كلذل الثم برضتو « هطاشن بسحو ةراجتلا ىف هتردق بس هوارث

 نم نولمحي امي امهيلع مهتوضياقيو « انب ره اك دواجلاو عمشلا ىف نيبونجلا عم اهلهأ رجتي
 ىهف « ةنيدملا هذه نم ىنغ رثكأ ةنيدم لحاسلا ٍلْع دجوي ال » : نازولا نسحلا لوقيو ملسلإ

 ىف. ىعاطقلاب عيبت مث « مه هيطعتام ةميقت فعض ( ةونجراجت ) نييونجلا عم اهتراجت نم حرت
 ىل اهلثمو ٠ امخض ايسك كلذ نم ىنجتو نويونجلا اهبلج يتلا عئامضيلا امل ةرواجملا لايجلا

 لوقي ناك ةريثك تارابعب كلذ نع نوخرؤملا ربعيو « ةيلامشلا ىتاوملا ةيقب ىنغلاو راجتالا اذه
 نوعيبي اهلهأ نإ نازولا لوقيو لسعلاو نبللاو محللا ةريثك اهنإ ( ةبانع ) ةئوب نع ىركبلا
 اًريبك اًددع اهلهأ كليو نجا ةعارزل ةزاتمم اهيضارأ لكو ةيناتكلا ةشمقألا نم ةرييك ةيمك
 تالاهوم كلت لكو . نمسلا نم ةمخض ةيمك ىشاوملا ج جمتو ؛ مانغألاو نا ريثلاو راقبألا نم

 اهنأ انب ٌرمو ىلا نم ريبك ردق لعو ريسايم مهنإ ةياجب لهأ نع نازول لوقيو . ءارثلل ةريبك
 ةئيدم لهأ نكي لو . ةرطنقملا لاومألاب اهيف عايت تناك علسلا نأو اًمخِض ايراجت ازكرم تناك

 لثملابو « اريبك اًعاستا ىنامثعلا دهعلا ىف مهؤارث عستاو « ةباجب لهأ نع ءارث نولقي رئازجلا
 ناسملت راجت نع لوقيو ةيلخادلا ندملا نم ريثكو ةنيطنسق ءارثب نازولا هونيو . نارهو لها
 أئي رم 15 - هونيو « ديج مادنه ووذ مهو دوقنو عاتمو راقع نم نوكلمي امي ادج ءاينغأ مهنإ

 ةمئألاو ةاضقلاو ةذتاسألا ناسملت ىف ءاسك ىلانل لضفأ لوقيو « ةقئاللا مهبايثو عانصلاب -

 . ةعفترم اروجأ نوضاقتي ركاسعلا نأ ركذيو « ةيلاع بتاور نم نوضاقتي اوناك امل نوفظوملاو
 ةياجسب ىتنيدم راجت نيب ىراجتلا ىقالتلا ركرم تناك اهنأل ءاينغأ مهنأ بازيم لهأ نع ركذيو
 ءارحصلا ىف ةلخادلا ( نالجرو ) ةلقرو ةنيدم نع لوقيو « نادوسلا دالب راجتو رئازجلاو

 بيطلا حفن ىف ىرقملا ىسنتلا نع اهلقنو ناسملت كوله 2 رداصلل سفنو « ازولا نسحلل ايقيرفإ فصو باتك

 ايقيرفإ فصو ىقيسولا ىف عجارو . ضايرلا راهزار ىف داورلا ةينب باتك اهمم عجاريو هفرلا ىف عجارت

 . ىندلا قيقوت دمحأل رئازجلا باتكو نازرلا نسحلل 1 ةناكنلل فصو ىف داولا ديع ىتب نم كولملا ركذ
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 ةنيطنسق نم ربربلا راجت هيف لذابتي ىراجت زكرم اهنأل هاينغألا رايك نم اهلهأ نإ ىربكلا
 . نادوسلا دالب راجت اهيلج ىتلا علسلاب مهدالب تاجتنم سنوتو

 هبشي اه ىلإ اهضعب لوحت - روصعلا رم ىلع - ةيلحاسلا ةيلامشلا ندملا ناكس ءارث ىف دازو

 لقف ع ةيدامجلا هلودلا ءايأ للم ةنصرفلا هذه رابخأ أرقنو 0 طسوتملا رحبلا ىف ةنص رقلل ةدعاق

 اهلثمو « ةنصرقلل هنم قلطني ازكرم مهدهع ىف ( ةبانع ) ةنوب لخدتي نم رئازجلا ةنصارق نم ناك
 ةياجب لهأ ناك» ٠ نازولا نسحللا لوقيو « اليوط اهلها باد كلذ لظو نييدامحلا ةمصاع ةياجب

 بلجلو اينابسإ وزخل اهنولسريو هيبرح انفسو بكارم توحلسي اوناكف « ىنغلا نم ريبك ردق لع

 نيماسملا 0 ومس د ا «ءاسنو عر قيعرلاو ا ةانع

 قيخأو )0 رئازجلا لع ايلوتساو ناميظعلا نايرحبلا نايك تلا تادئاقلا جوورعو ( سوربرب ) نيدلا

 اماع نيرشع ل الجن عاطتساو اهيلع !ولوتسا لو |وناك ىتلا ىناوم ا نم تابسالا درطي نيدلا ريخ

 نيرجاهملا نم مهيلإ مضنا نمو كرتلا ةراحبلاب رادتساو مهنم ىرئازجلا لحاسلا رهطي نأ
 نرقلا نم ىناثلا دقعلا ىتح رصعلا اذه لاوط كلذ لظو « طسونملا رحبلا ىف لغوتي نييسلدنألا

 قيترلاو علسلا نم رحبلا مئانغ ًاعيمجس لبقتست كارهوو رئازجلاو ةياجب تلظو © رشع عساتلا

 نأ ىغبني مئانغلا هذه 2 "0 حمصتي ىكلو . ىنابس الا لحاسلاو ةقرونمو هقرويم مئانغا لكثملابو ْ

 عاسنو هاجر ىراصتلا قيفر نم تاكم ةدحأولا ةيرحبلا ةوزغلا ىف انايح-أ بلجي ناك هنأ فرع

 ىرئازجلا لحاسلا ةنصا رق ةعسأو ةؤرت ردصم كلذ ناكو 1 مئانغلا نم بلجي ناك ام وس

 . ةعساولا ةراجتلاو ةيوديلا تاعانصلاو ةعارزلا

 هفرلا ( ب )
 اصاخن ءارثلا وأ ىنغلا اذه نكي ملو « شيعلا دغرو هفرلا ىلإ رجي عساولا ىنغلا نأ فورعم

 ىف معيمجلاف ةنيدملا دارفأ لك لمشي ناك ام اريثك لب « ةيرئازجلا ندملا ىف نيليلق دارفأ وأ درفب

 روصت ىتلا ندملا ريخ نمو « ةعساو ةيهافر ةنيدملا ناكسل حيتت شيعلا نم ةعسو ةينهلبو راسي

 اليم نيثالث وحن ةفاسم ىلع ةينامور ةنيدم » : نازولا نسحلا لوقي اهيفو « سواقن ةنيدم كلذ
 « ةياجب ناكس لثم ةقئال ابايث نوسبليو ءامرك ءافرش ءاينغأ اهناكسو « ةليسملا ةنيدم نم

 تاقفن نم اوفعي نأ ةداعلا ترج نيذلا بالطلل ةسردم اهيفو ءابرغلا ىنكسل دعم تيب ةدلبلابو

 ؛ هيلإ ةجاحلا سمتام لكب ازهجمو ادج اًحيسف الل يمج اعماج اهيف نأ اي « ءاذغلاو ءاسكلا
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 ددرتلا نم نرثكي نهنأل ؛ ةعماالو ةمحاف نهروعشو « ضيبأ نهترشب نول ع تاليمج انه ءاستنلاو

 ةقينأ كلذ عمو « دحاو ىضرأ قياط نم اعيمج اهتويبو « اريثك نهسفنأب نينتعيو تامامحلا ىلع
 ناحيرلاو دوررلا نم اميسال ةعونتملا روهزلاب ةكيلم ةقيدح اهنم تيب لكل نأل ٠ رظنملا ةجيهبو ادج
 . اهنم ىقّست ءام نويع تويبلا عيمجلو « ءاهب اهنع لقت ال ىرخأ راهزأو لفنرقلاو جسفنبلاو
 كلذلو < اشمنمو الي ًالظ فيصلا ىف ىلعت ةعيدب ةيمكت ةقيدحلا نم رخآلا بقاجلا ىلع

 اهترداغم ىلإ هرارطضال فسأيو رهدلا نم اليوط انيح ايف ىقبيول دوي سواقن ىف لزني نم نإف
 بانع لوقح طسوتت ءانيم نكت مل سواقنو . « باحرتو ةوافح نم نيفايضملا اهلهأ نم هيقل ال
 ةنيدم ىه امنإ « ىلامشلا لحاسلا ىناومو ةنوب لثم رحبلا مئانغ ىقلتت تناك الو الثم ةنوب لثم
 اهلثم ,« زوجو نيت نم اهعرازمو حمق نم اطوهس هجتنتام ىلع شيعت ةيلخادلا عاقبلا ىف ةيداع
 ةسردمو ءابرغلا ماركال ةفايض راد اهيف كلذ عمو « رئازجلا ىف ةريثك ةيداع نادلب لثم كلذ ىف
 :« تاليمج ءاسنو هتابلطتم لكب زهجم ليمج حيسف عماجو ءاذغلاو ءاسكلا اهبالطل لفكت ةيناجم
 ىف ءاوس عيمجلا لب « روصقوأ رصق اهنيب سيلف ؛ دحاو ىضرأ قباط نم اعيمج تويبلاو
 ىف هينكاسل حيتت ىتلا هتبيعكتو ةرطعلا راهزألاب ةظتكملا هتقيدح تيب لكلو « ةشيعملاو نكسملا
 ةيهأف ري العم نابحلا سيدارف نم اسودرف قصب نازولا نسا ناكلو . اشعنم الملظ الظ فيصلا

 اهارقو رئازجلا ندم تناك كلتو . امل هتحرابل فسألا دشأ فسأل هنإو « ةياهنالو امل دحال

 اهيلع لزن امو نييسنرفلا مايأ سواقنو سمألا سواقن نيب ديعب نوبو « نويسنرفلا اهلتحي نأ لبق
 لقألا لع وأ - ندم تناك بير نودبو . نيغابلا نيلتخنا مادقأ اهلاثمأو ىه اهتئطو نيح ءالب نم
 نسحلا فقوتيو . عئارلا هفرلا اذه لثم اهرمغي ةيلخادلا اًنضيأ لب ةيلحاسلا ةصاخخو ندملا ضعب
 رئاس » : ةياجب نع هلوق نمو « ةعيدب اهنإ لرقيل اهينابم هترهب ىتلا ندملا ضعب مامأ ارارم نازولا

 اهلك » : لوقيو اهتاناتسرامو اهقدانفو اهتامامحو اهسرادمو اهعماوج رك ذيو « ةليمج اهتويب
 زيمت ىتلا تاسسّوملاو تارامعلا لكب ةزهجم اهنإ : نارهو نع لوقيو « ناينبلا ةنسح تارامع
 نع ثيدحلا ىف ضيفيو . قدانفلاو تامامحلاو تاناتسراملاو سرادملاو عماوجلاك ةيرضح ةنيدم

 نولملا طالبلاب ةنادزمو ادج ناينبلا ةنسح ةعيدب سرادم سمحت اهب هركذي اممو « ناسملت لهأ هفر
 ةعيدب روك ىف فيصلا نوضقي اهناكس نأ نم هركذام انب ٌرمو . « ةينفلا لامعألا نم هاوسو
 اقاردو ناولألا لك نم ابانعاو ازرك جتنت ةرحاف نيتاسب اطوح نمو ةقانألا ىف ةياغ لزانم اهيف ملط

 نيسردم“ ةفتاسأ نمو عانص ريغو عانص نم اهلهأ سبالمب هونيو « ةفلتخم ارامثو ازولو ازوجو
 اننأكو « تاعيرشتلا سيئرو ةلودلا ىفظومو اهب ىكلملا طالبلا نع ثيدحلا ىف عستيو « ةاضقو
 . ةيهافرلا نم ليلق ريغب ةمعان رضحتلا ةياغ ةرضحتم ةثيدح ةلود ةمصاع ءازإ

 ملاع هيلإ ذفن ام نايز ىنب ةلود مايأ هفر نم ناسملت هب تمعنام ىلع ةلالدلا غلبأ لديو

 إ



 ةعاس وأ ةناكنم عنص نم ماحفلا نيب بقلملا دمحأ نب ىلع نسحلا ابأ ىمسي اهب ميظع ىضاير
 - ةكيأ اهالعابو 3 عنصلا ةمكحم ةيضف ليثامت تاذ ىربك هنازخن ىف اهعضو دقو « ةقاقد تناك

 رذجب ةوك نم ذفان نابعث امهيف هلتاخيو هيحانج تحت هاحرف ارئاط لمحت - ةفتلم ةرجش ؤأ

 - ةينامزلا ليللا تاعاس ددعب ةدصوم باوبأ ةنازخلا ردصبو « هتلفغ رظنتي دوعصلا لواحي ةكيألا
 /ها/٠5 ١ ىناثلا ىسوم ومح ىبأ نمز ىوبنلا دلوملا ةليلب ريبكلا لافتحالا ىف عضوت تتناك ذإ
 لوطا ناقلغم ناباي باوبألا هذه ىفرط ( رواجي ) بقاصيو - (م184/ها/41- ما165

 طخ ىلع ريسي لمتكم رمق ةنازخلا سأر نود اعيمج اهقوفو « ضرعأو ىلوألا باوبألا نم
 ضقنيف ( قلغملا ) ترا اهباب ةعاس لك لوأ ( ىزاوي ) تماسيو كلفلا ىف هريظن ريس ءاوتسا
 فوجم تسط ىلإ اهيقلي رفصلا نم ةجنص امهنم دحاو لك ىرفظب ناباقُع نيريبكلا نييابلا نم
 نيخرفلا دحأ ىلع نابعتلا ًيضقنيو نريف ةنازخلا لخاد ىلإ اهب ىضفي بقث هطسوب ساحنلا نم
 ةيراج ةكيه ىلع ةيمد هنم زربتو ( ةيلاحلا ) ةنهارلا ةعاسلا باب حيتفي كلانهو « هوبأ هل رفصُيف
 « اموظنم ( الثم ةرشاعلا ) اهتعاس مقر اهيف ةفيحص اهانميب ؛ ءار تنأ ام فرظاك مازح اهرصخب

 نربي ةنيدم روزي نمو . ءايحتسا ىلع ةعاسلا نع نلعت اهتاكو « اهمف ىلع ةعوضوم اهارسيو
 ةريبك ةعاس دهشم ىلإ ةرشع,.ةيناثلا ةعاسلا ليبق ىرسيوسلا هقفارم هذخايس ارسيوس ةمصاع
 اهسرجل ةعاسلا قد ليبق نيسرج قدي جرهم اهنم ىولعلا ءزجلا ىفو قهاش جري ىلع ةتيثم

 لاثمت ههجاويو « هيحانج دحأ كرحيو راسيلا ىلع كيد حيصي لاحلا ىفو « ةرشع ةيناثلا ةنلعم

 ةعاسلا ىفو « ةيبللا نم ةعومجم رودتو هاصع هاري ةدمع لاثمتو هسأر كرحي لازيام دسأ
 هذهو . ناريطلاب مهي هنأك هيحانج دحأ كرحيو كيدلا حيصيو ةعاسلا قدت اًمامت ةرشع ةيناثلا
 داليملل .١٠7٠ ةنس احل مهينطاوم دحأ عارتحاب نويرسيوسلا رختفي ىتلا ةيرسيوسلا ةعاسلا

 هئاكذ ىلع لدي امم فصنو نرقب اهلبق اهعزتخا ىتلا ماحفلا نبأ ةعاس نم عدبأ الو عورأ تسيل
 . ةينات ةهج نم هفر نم ناسملت ىف نويرئازجلا هباصأ ام ىلعو ةهج نم داقولا

 ىقيسوملا ( ج )
 اذه نم لوألا بقحلا ىف ءانغلاو ىقيسوملاب رئازجلا لهأ قلعت نع رابخأ انيديأ نيب سيل

 مهنأب ةياجب لهأ فصي هاندجو نازولا نسحلل ايقيرفإ فصو باتك ىلإ انعجر اذإو « رصعلا
 سلد ءانيم ناكس نع لوقيو . « ءارمألا اميسالو صقرلاو ىقيسوملا ىلإو حرملا ىلإ نولايم د
 ىلع برضلا اييرقت مهلك نوديجيو ةحرم ةأايح نويحيو عافطل م مهنإ ةياجب ةنيدم ىبرغ ةعقاولا

 ' 5 ةياجب لهأ دنع هلئاسو فلتخمو حرملا ةايح نازولا انل روصي مو « نوناقلا ىللعو دوعلا

 امهيلع برضي ناك نيتللا نيتيقيسوملا نوتاقلاو دوعلا ىتلا ركذ هنأ عمو ؛ هتاقوأو مهصقر روصي

 اهنونغي وأ اهنودشني راعشأل نيحالتب برضلا اذه نوبحصي اوناك له ركذي مل سلد لهأ عيمج
 . لاوحألا ضعب يف وأ | امئاد
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 ىلع نوناقلاو .دوعلا ىلع برضلاو اهاقيسوم ىلع دمتعت اليوط تلظ رئازجلا نأ نظلا ربكأو
 ىف ةطانرغ مهتمصاع طوقس دعب اهيلإ ىربكلا نييطانرغلا ةرجه تناك اذإ ىتح « ةطيسب ناحلا

 ىلامشلا لحاسلا ىلع ةصاخو اهونطوتسا ىتلا مهندم ىلإ مهعم اولقن اليبازيإو دئاندرف ىديأ
 :١ ةياحا رئازجلا ىقيسومب ىقيسوملا هذه تجرتما دح ىأ ىلإ 0  ةيسلدنألا مهاقيسوم

 ةطوبضم ومكر تاذو اهنيحالت ىف نيناوقو دعاوق تاذ ةيقار ىقيسوم ةيسلدنألا ىقيسوملا تناكو

 . لزغلا ريغو لزغلا نم ةيجش وأ ةجيهب ةيسلدنأ ناغأ اهيحصت تناكو ( ةئون عمج تون ىأ )

 مكاطلا قيرط نع ىنامثعلا دهعلا ىف رئازجلا لإ اهرودي تلفتنا نأ ةيكرتلا ىقيسوملا ثبلت مو

 عستت تذخأو . قدلاو خفنلا تالآ نم لمحي امو ىلاولا مزالي ناك ىذلا ىركسعلا ىقيسوملا
 ىقيسوملا هذهو . نيحلتلاو ميغنتلا ىف اهدعاوقو اهتالاو ةيكرتلا ىقيسوملاب نييرئازجلا ةفرعم
 كلذ نم تفلاتو « ةيلوأ ىقيسوم نم رئازجلا ىف ناك امب اتمحتلا ةيسلدنأل اهتحعأو ةيكرتلا

 دقو « ةيقيسوملا اهصئاصخو اهعباوطب ةيرئازجلا ىقيسوملا ىرجحلا رشع ىداحلا نرقلا ذنم هلك

 ةيحاتتفالا اهاتعم ةيكرت ةملك ىهو فرشبلا حلطصم مهاقيسوم ناويد ىف نويرئازجلا لخدأ

 لكلو ع ةبوث ىمسي رود لكو « ىقيسوم ا ىن راودألا ىلاوتت مث مالك ىنغي وأ اهععم دشني الو

 ىانلا : ةيلاتلا ةيقيسوملا تالالا ىلع ةيرئازجلا ىقيسوملا دمتعتو . اهنيحالتو صاخلا اهمسا ةبون

 . رامزملاو راطلاو ةكبردلاو لبطلاو ةجنمكلاو نوناقلاو بابرلاو دوعلاو

 ودبلل ناك ةيرئازجلا ندملا ىف رضحلا نيب نبي عيشت تناك ىتلا ةيرئازجلا ىقيسوملا هذه بناجبو

 ةريزجلا ىف مهئابا نم اهءاشنإو اهب ىنغتلا قئارط اوثراوت ىتلا ةيودبلا مهيناغأ بارعألا نم
 اوناك ىتلا ةعساولا اهيعارمو رئازجلا باضه ىف قئارطلا كلت نوديعتسي | وذخأ دقو «ةيبرعلا
 رمزو لبط عم اهنودشني اوناكو ءمهلثم نيدبتملا ربربلا نم مهناريج مهنع اهذحأو ءاهيف نولقتتي
 .ةجرادلا ةيودبلا مهتاجهلب جاجحلل مهتالابقتساو مهحارفأو مهسارعا تالفحو مهرامسأ ىف انايحأ

 ع

 ةلزتعملا - ةيضابالا - ةيفدخلاو ةيكلاما - نيدلا
 2 ١

 '”نيدلا ( ) ١
 نيينثو - ةيبرغملا راطقألا ىف ربربلا نم مهناوخإ لثم - ىرئازجلا رطقلا ىف ربربلا ناك

 ةنصرغلا طاشن ىفو ىبرعلا ليعاعسال دامح ىنب ةلود باتك خيرات نم سداسلا ءزجلا اميدق نيدلأ ىف عمجار )١(

 ةرئاد ىف رئازجلا ةملك و 12ممعوربادل ايقيرفإ فصو دوقيلا ىفو نازولا نسحلل ايقيرفا فصوو نودلخ نبأ

 مهلوحتو مالسالل ريربلا قانتعا ىفو ةيمالسالا فراعلا 2 كرامل ثيدحلاو ميدقلا ىف رئازجلا خيرات ىراصنلاو

 نايبلا باتك ىف ةقلتخم عضارم ملسم ىنرع بعش ىلإ 2 ةقالع ىنو ىندملا قيفوت دمحأل رئازجلا باتكر ليما

 . ةقباسلا خيراتلا يت م هريغو ىراذع نبال برغم ا عباسلا رأ وجي رجع ايالاب ىدامحلا ساتلع 2 رصانلا
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 نودقويو نييارقلا اهيلإ نومدقيو دباعملا اهل نوميقيو ةرايسلا بكاوكلاو رمقلاو سمشلا نودبعي
 نيينثو مهلثم اوناكو نويقينيفلا مهرايدب لزنو . راجحألا نم اريثك نوسدقيو اهتسارحل رانلا اهل
 ىنادلكلا كلملا ءاليتسا دعب رئازجلا نادلب ىلإ نورجاهي دوهيلا ذحأو . نويجاطرقلا كلذكو
 بيب مهلكيه سوتي روطاربم الا مده نيح ةيناث اهيلإ ةرجه محهلو ؛ سدقملا تيب ىلع رصنتخب
 نيب ىدوهيلا مهنيد اورشني نأ ةيناثلاو ىلوالا ةرجحلا دوهي لواحو . دالمملل ١ ةئس سدكقملا

 ةيربربلا لئابقلل راثآ دجوت تلاز امو « ساروألا لابج ىف نوفلتخم ربرب ممل باجتساو « ربربلا
 ودبلا دوهيلا ضعب دوجو رسفي ام كلذ ىفو . مويلا ىلإ اهب تكسمتو ةيدوهيلا تقنتعا ىتل
 اهريغو رئازجلا ىلإ ةئلا ةرجه مهو . مهتشيعم نوشيعيو نيملسملا ربربلا سبالم نوسبلي نيذلا
 تدصوأو باذعلا نم الاوهأ ةطانرغ طوقس دعب مهب نابسالا لزنأ نيح « ةيبرغملا دالبلا نم
 مهولماعو تاملسملا تايبرعلا اهتاقيقشو رئازجلا ىوس اذالم محل اودجي ملف مهنود اهباوبأ ايروأ
 ةشيعملا ىف محل اوحسف لب « هيف بوغرم ريغ :رصنع مهنأ مهورعشي ملو ةحمسلا مالسإلا ةلماعم
 لوقيو « ناسملت لثم ىربكلا ندملا نم امهريغو رئازجلاو ةنيطنسق ىف فاللالاب نودعي اوناكو
 ىف محل حسفت ةيرئازجلا ندملا تلازامو « دوهيلا نم تيب ةئامسمح اهب ناك : ازولا نسسحلا
 بعشلا راثو ةيلاملا لامعألاو ةراجتلا اوركتحا رصعلا اذه رخاوأ ىف اوناك اذإ ىتح « اهب ةشيعملا
 ىلالا مهذوفنو مهراكتحا اوداعتساام ناعرسو مهراكتحا ةأطو نم اليلق اوففخف ىرئازجلا
 . ىضاملا لصفلا ىف كلذ انضرعام وحن لع

 لزم عستي اهراشتتا 5 « داليملل ىناثلا نرقلا ذنم رئازجلا ىف رشتنك ةيحيسملا تذمخأو
 نلعأ ذإ داليملل 7١ ةنس مكحلا ناجلوص ىلع امور ىف هئاليتساو نيطنطسق روطاربمالا دهع
 ترئاكتو « امورل ةعباتلا دالبلاو ايقيرفإ ىف اهرشن ىلع لمعي ذخخأو ةلودلل ايمسر انيد ةيحيسملا
 ( ةبانع ) ةنوب ىف ةيفقسأ مهل ناك دقف لخادلا ىفو ةيلحاسلا ندملا ىف سئانكلاو تايفقسألا
 تناكو « ةياغاب ىف كلذكو ةيئاث ةيفقسأ ةئيطنسق ىف تناكو اهلافتسا نيطسغوا سيدقلا ناكر
 لحرلا لئابقلا ىلإ ريثأتلا ضعب اهنم طقس ةيحيسملا نأ نظيو . امور ةسينك عبتت اهاثمأو ىه
 ىسيم مسا لثم ىحيسم لصأ ىلإ عجرت قراوطلا ةغل ىف تاملك ضعب دجوت ذإ بونجلا ىف
 اهتلمح نألو ةدقعملا ةيحيسملا ثيلثتلا ةديقعل مهروصت ةبوعصل ةيحيسملا ىلع نولبقي ال - مالسإلا لبق - اولظ ربربلا نأ دكؤملا نم نكلو . كالم مهدنع هانعمو سولجنأو هلإ مهدنع هانعمر
 مهنم اهقنتعا نمو « اهنع نيفرصنم اولظف « اديدش اشطبو ارهق مهنوقيذي اوناك نامورلا نم
 ةييرغ ةيبروأ ةينامور ةنايد اهنأ رعشي لظو « هداؤفو هبلق لتحت نأ نود ايرهاظ اقانتعا اهقنتعي لظ
 اوناك نييجاطرقلا نم رّصنت نمو ةينامورلا تايماحلاو رسألاو تايلاجلا نإف كلذ عمو . هيلع
 ةوعدلا ةسواسقلا ضعب لواح بير نودبو سئانكلاو تايفقسألا ضعب سيسأتل حاتأ امم نيريثك
 نمث نوريثك ذخأ ىبرعلا حتفلا دعبو . اهيراحص ىتح دالبلا ءاجرأ ىف نيدهاج- ةيحيسملل
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 ةريرحتلو هتطاسبل « اهريهامجو ربربلا عومج هيلع تلبقأو م, فينحلا نيدلا نوقنتعي اهوقنتعا
 نيب ةيعامتجالاو ةيقيلطلا قراوفلا عيمجل هوحم مم ملظو قاقرتساو ةيدوبع لك نم بوعشلا

 مالسالا ءاضقل حيحصلا ريسفتلا وه اذهو ؛ تابجاولاو قوقحلا يف ٠ ءاوس ًاعيمج مهف هتيعر

 اولماع برعلا نأ ةظحالم عم « ةيبرغملا راطقألا نم هريغو ىرئازجلا رطقلا| ىف ةيحيسملا ىلع

 محل اولعجو مهنيد كلذب ىضقي اي ةحمس ةلماعم مهريغو مورلا نم مهتيحبسم ىلع اولظ نم
 مهتيرح سم ىأ اوسمي مو مهسئانك ديدجتو ىحيسملا مهنيد رئاعشل مهتماقإ اضورفم اقح
 « نورقلا عيمج ىف اضيا لب « بسحف حتفلا دعب ىلوالا نورقلا ىف ال كلذ لظو . ةينيدلا

 كلذ ىلا انرشا ا" - لسري ةعلقلاو ةياجب ىف دامح ينب ةلود ريما سانلع نب رصانلا دجنل ىتح

 ١٠١07 ىتنس نبي ةيوبابلا ىلوت ىذلا عباسلا راوجيرج ابابلا ىلإ اقيقر اباطخخ -- ىضاملا لصفلا ىف
 ( ةبانع ) ةنوب ةيشربأ ىلع افقسأ دنافرس سيدقلا سيركت هيف هيلإ بلطي اقيقر اباطخ ٠١85 و
 مهبلج نيذلا نييحيسملا ىرسألا عيمج ىدنفا هنأ كلذ نم مهأو « ةسيفن ايادهب هعم هيلإ لسرأو

 لاجر رابكو ابابلا سفن ىف عقو لمجأ كلذل ناكو . هيلإ مهب لسرأو هتكلمم ىلإ ةنصارقلا

 نيسيسقلا ركشو هركشب..ضيفت ةلاسرب ةنوبل ديدجلا فقسألا عم هيلإ لسرأو « امور ىف ةسيئكلا
 - نييحيسملا ةديقع عم كرتشت ىتلا نيملسملا ةديقع ايي ليبنلا لمعلا اذهل امور فارشأو

 ةبيطلا ةلماعملا ىدم ىلع لدأل كلذ تقس امنإو . دلاخ دحاو هلإب داقتعالا ىف - لوقياك
 لثم - محل ناك مك « ءايحألا ضعب ةريبكلا اهندم ىف مهل تناكو « رئازجلا ىف نييحيسملل
 , رصعلا اذه ةياهن ىلإ رشاعلا نرقلا ذنه تعستا ةئصرقلا نأ انب ٌرمو . ةصاخ رباقم - دوهيلا
 طسوتملا رحبلا قطانم فلتخم نم رئازجلا لع نييحيسملا ىرسألا نم فالا دوفو ىلإ ىّذأ ام

 ةلودلا ةمدخخ ىف اقيقر نودعي اوناكو ( نانويو نييلقصو نييتيركو نييلاطيإو نييسنرفو نابسإ )
 1دةممع: رباد معزيو ءانبلاو ةعانصلا فرحو ةعارزلا نولوازي اوناكو « نايعالا ضبعب ةمدخن ىف وا
 نع ىرسألا نييحيسملا ءالوه رم ةرسأ فاللا ةئس رئازجلا ةنيدمب ناك هنأ ةيقيرفأ فصو ىف

 مهتايرح مهيلإ ا نوملسي ريسألا ىحيسملا قيقرلا اذه نم نوريثك تاكو ؛ ةنصارقلا مهبلج

 لإ ىفتراو ةلودلا ىف مهضعب لمعو ؛ ىلصألا مهدلب مسا لمحي اهضعب لاز ام اًرّسأ نونوكيو
 . ةعيفرلا بصانملا

 فينحلا نيدلا ىلإ نوعراسي ربربلاو « رئازجلا ميلقإ وأ طسوألا برغملا نوملسملا حتف ذنمو
 (م"41/ه "55 - م."ا/4/ه هه ) رانيد رجاهملا ىبأ دهع ىف احضاو كلذ ودبيو « هقانتعاو

 ضعب تحتف دق تناكو اهيف فينخلا نيدلا رشنو رئازجلا عيمج حتف ىف لضفلا هيلإ عجري ذإ
 ائيج هل اذختس هلك كلذ منأف « هيف نولخديو مالسالا ىلع نوفرمت اهلهأ ذأ اهتاجرأ
 ةليم ةنيدم ىف هيرحل نوعمججتي ربربلا ضعبو مورلا نأ عمسو . نيملسملا ربربلاو برعلا نم اًرارج

 لظو ةيبرحلا هلامعأل ازكرم اهذختاو ةدلبلا لتحاو مهلزانف « ةياجب نم ىقرشلا بونجلا ىلإ
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 ىِبَأ ءاقلل اًمساو اًدادعتسا دعتسي نيعأو اينارصن ناكو ةليسك اهميعز وأ اهسيئرو ةيسنربلا ةيروأ ةليبقل ذكيح- رئازجلا ىف ةماعزلا تناكو . معتفلا دعب حتفلل هايأرس امهيف جرختت « نيماع اهيف
 هتلعج « ةحمس ةلماعم رجاهملاوبُأ هلماعف اًريسأ عقوو « رئاودلا- ىضاملا لصفلا ىف انب دمك هشيج ىلعو هيلع ترادو ناسملت نم برقلاب ريربلاو مورلا نم فيثك شيجب هيقلو « رجاهملا
 ىصقألا برغملاو رئازجلا محتقي نأ ىأرف م 588/ه 5 ةنس عفان نب ةبقع ةيبرغملا دالبلاو ناوريقلا ةيالو ىف رجاهملا ابأ فلخو . فيتحلا نيدلا ىف - ةبروأ هتليبق هعم لحدتو - لحدي
 ةنبط نم برقلاب ةريغص ةقرف عم هنع فلختو طسوألا برغملا ىف شيجلاب ادئاع تاك اذإ ىتح : ماقتنالا ىلع ممصو هتبضغأ ةلماعم ىبروألا ةليسك لماع دق ناك ةبقع نأ ريغ . ةيمالسإ ادالب اهاصقأ ىلإ اهاندأ نم اهعيمج ةيبرغملا دالبلا تحبصأ خيراتلا اذه ذنمو . ىسلطألا هايم هتاصح رفاح أطوأ ىتح مورلا نم هيلإ عمتجا نمو ربربلا هب مزه ذخأ اًمخض اًشيج ٌدعأو ؛ اعيمج
 دهشتسأو « ةصرفلا هذه لخل مهدعأ دق ناك ربربلاو مورلا نم دونج مم ةليسك هيلع مجه
 نامعتلا نب نتاسح هدعب ةيبرغملا دالبلا ىّلوتف ريهز داعو . لابجلاو دالبلا ىف هعم نم قرفتو اهيف اعيرص ٌرخخ ةيراض ةعقوم ىف ةليسك لزانف سيق نبريهز هتفيلخ هل مقتنأو . ةبقع ميظعلا لطبلا
 ةنس ددملا هاتأو ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا نم هيتأي ددمل اراظتنا بحسناف رصنلا هل بتكي آو ناسح اهيقلو « برعلاو ناسح ىلع برحلا تنلعأ دق رئازجلاب ساروأ لابج ىف ريرب معزتت ةيربرب ةنهاك تناكو . ةيزجلا هيلع تضرف مهنم ىقب نمو رحبلا ىلإ مورلا نم ريثك رفو ؛ داسفالاو برحلل ربربلاب لاصتالا نولواحيو مورلا اهيف لزني ناك ىتلا ةجاطرق حتتفي نأ ىأرف

 ىف ساروأ ناكس نّمآو هنم ىقب نم مّمأو اًعيرذ اًقحس اهشيج قحسو اهنزانتف ما/١٠له ١
 نيدلا قنتعت ةيمالسإ ةيبرع رئازجلا تحبصأ ذعيح نمو . افلأ رشع انثا اهدادع هشيج ىف ةبينك هموق نم ذختاو « ساروأ لبجو ةوارج هتليبق ىلع ةنهاكلا ءانبأ ربكأ ىلوو اعيمج رئازجلا
 ةيبرغملا دالبلاو ناوريقلا ىلع اناسح فلخيو . صالخخإو ناميإ نع هليبس ىف دهاجتو فينحلا
 فينحلا نيدلا رشن ىلع عاطتسا ام لكب لمعيو « تابجاولاو قوقحلا عيمج ىفو ناملا مكحو شيجلا ىف ربربلاو برعلا نيب ماتلا جازتمالا اذهل نكميف ما/. هه مل ةنس ريصن نب ىسوم
 . ةيبرغملا دالبلا ىف هميلاعتو فينحلا نيدلا رشنل زيزعلا دبع نيرمع ةفيلخلا اهلسرأ ىتلا ةثعبلاب كلذ جوتيو « ربربلا ني

 ملف اًديدش اءوس ربربلا مكح اوءاسأ نوغاب نويومأ ةالو ىرجحلا ىناثلا نرقلا لئاوأ ذنم ةيبرغملا دالبلا لع ىلو اقحو « ةيمالسإ ةيبرع - ةيبرغملا دالبلا ةيقب لثم -- رئازجلا تحبصأ كلذبو
 لب ايشرق ةفيلخلا نوكي نأ متحلا نم سيلف « اهتمامإ وأ اهتفالخو ةمألا ةيالو ىف ىتح قوقحلا لك ىف برع ريغو ابرع نيملسملا عيمج نيب ةماتلا ةاواسملا نم هيلإ نوعدي امو جراوخلا ةوعد اوفرعو « اًديدش اًملظ بئارضلاو جارخلا ىف مهوملظو قوقحلا ىف برعلا نيبو مهنيب اووسي
 م



 : ةيرفصلاو ةيضابالا ىبهذم ةاعد مهيلإ عراسو « ايشج اًدبع ناك ولو نيملسملا افك ةفالخلا ىلوتي
 سليارط ىف ةسوفن لبج هتاعد عبتو « ةنسلا لهأ بهاذم نم اييرقو الدتعم لوألا بهذملا ناكو
 أاهصختسو ةيجراخملا ةقرفلا هذه عابتأ رثك كلذبو « ترهات ىف ةلود مهل اونوكي نأ اوعاطتساو

 حيبتست تناكو ددشتلا ةياغ ةددشتم ةقرف تناكف ةيرفصلا ةقرفامأ « لقتسم ثيدحب لي اميف
 ناك ام الإ نويرئازج اهعبتي ملف « ىصقألا برغملاو ةساملجس ىف تسسأتو « نيملسملا ءامد
 ةلودلا برحل وأ برغملا ةالو برحل اهباهذ ىف رئازجلا ىضارأب اهشويج رورم نم انايحأ ثدحي
 اهيف تعاش ىتلا ىه رئازجلا ىف ةدودحم عاقبو . نييرئازجلا ضعب اهيلإ مضني ناكف « ةيديبعلا
 ةريبك اراد رئازجلا تلظو اينس لظ رئازجلا ىف روهمجلا نأ كلذ ىنعمو « ةيضابالا ةوعدلا
 . ةيئسلا بهاذملل

 ةيفحلاو 2")ةيكلالا ( ب )
 ةم آي - تقبس دق تناكو « ناوريقلا ةيالو نم ازجتي ال اهزج اليوط رئازجلا ىقرش لظ

 اهباوبأ تحتفو « كلام بهذم ىلع هقفلا ىف دامتعالا ىلإ - ىسنوتلا ميلقالاب صاخلا مسقلا ىف
 نيب نم ابلاغ ةاضقلا ذاختا ىف دادغب اوعبات نيذلا ةبلاغألا دهع ىف ةصاخو ىفنحلا بهذملل
 لع ةيعيشلا ةديقعلا - ذئيح - تّميح ذإ « ىرجحلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح فائحألا ءاهقن
 ىتح ىفنحلاو ىكلاملا ىنسلا هقفلا ةسارد امهيف فقوتت تداكو « ىسنوتلاو ىرئازجلا نيميلقإلا

 نيينسلا ءاهقفلا ىلإ تداع عبارلا نرقلا نم سداسلا دقعلا رخاوأ ىف ةرهاقلا ىلإ ةيدهملا اوقراف اذإ

 ىفرشو كاوريقلا نوكش سيداب نبرعملا ىلوتو « ىكلاملا هقفلا ةساردب نونعي اوذخنأو « مهتيرح
 ءافلخلا ءامسأ رباملا ىلع ءابطخلا ركذ نم ناوريقلا لهأ رمذت هدهع ىف دتشاو 405 ةنس رئازجلا
 اًجاجتحا ةعمجلا ةالص اوعطق نأ رمألا مهب غلبو « ةعمجلا بطخ ىف ممل ءاعدلاو نييديبعلا
 : ارس لاق دجسملا ىلإ غلب اذإ ناك مهضعب نإ ىراذع نبا لوقيو « اهيف محل ءاعدلاو ةوعدلا ىلع
 ىف ةعمجلا ليطعت ىلإ لاخلا ىهتناو . رهظلا ىَلصف « فرصناو « دهشا مهللا « دهشا مهللا
 ةيعيشلا ةيديبعلا ةوعدلا راصنأو ةئسلا راصنأ نيب ةفينع تاداشم موقت تذحأو « انمز ناوريقلا
 اريثك الخ نييديبعلا راصنأ نم ةماعلا تلتق ةنسلا هذه سفن ىفو م5١١٠/ه /4٠.1 ةنس ذم

 ىف ةماعلا مهب روثت تناك نيح ىلإ نيح نمو . محلاومأو مهنم موق رود اوبهنو ءاسنو الاجر

 تناك اذإ ىتح ةيروصملا مهتنيدمو نيديبعلا ةمصاع ةيدهملا ىغ اضياو كاوريقلا

 نبا خيرات نم سداسلا ءزجلاو ىراذع نبال برغملا سوفنلا ضاير باتك نيرئازجلا ةيكلالا ىف رلغنا ١١(

 كلام بهذم برغملا لهأ ع ابتال هليلعت ىف رظنار نودلخ ةيكلاملا ىفو نوحرف نيبال بهذملا جايدلاو ىكلاملل

 ىفنحلا بهذملا عجارو هقفلا ملع نع ثيدحلا ىف هتمدقم ةرضاخلا نسحن باتك نيروكذملا رابكلا نييرصملا

 رئازجلا خيرات باتك نم لرأل ءزجلاب ىئامثعلا دهعلا ىف ةرعدلا عطقب سيداب نب زعملا رارق ىف عجارر ىطويسلل
 . هللا دعس مساتلا ىبأل ىئامثعلا دهعلا ىف ىقاتثلا 2 نايبلا كلام بهذم ىلع برغملا لهأ لمحو ةيديبعلا
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 مهدنع ىوتفلا باحصأ وأ نيتفملا ريبك ناكو « ىفنحلا بهذملا ءاهقف ىلع ءاضقلاو ىوتفلا رصقت
 ىضاقلا عم نوينامثعلا ةالولا كرشأ ىتح ىنامثعلا مكحلا رقتسا نإامو مالسالا خيش بقلب بقلي

 ىكلاملا ىضاقلا مكح ناكو . لوبناتسإ نم دهعلا لوأ ىف ىتأي ناكو « ايفنح ايضاق ىكلامل
 هقفلاب ىنعت سرادم ىفنحلا ءاضقلا اذه تعبتو « ىفنحلا ىضاقلا هيلغ عقو اذإ الإ اذفان حبصي ال
 ىف ىتاي ىفنملا ىضاقلا ناك نأ دعبر « هيسردمو هئاهقف نم ةريبك ةقف أشنت تذخأو + ىفنحلا
 بهذملا تثراوت ةيفنح رسأ نم ةاضقلا نوئيعي رمألا ولوأ ذخنأ لويئاتسإ نم ىئامثعلا دهعلا ردص

 رئازجلا ىف

 ةيرفصلاو (2')ةيضابالا ( ج ١)

 ىبأ ني لع هاضترا ىذلا ميكحتلا اوركنأ نيذلا جراوخلا قرف نم - اميدق - ةيضابالا

 نيملسملا ةمامإ وأ - ةفالخلا نإ اولاقو ؛« نيفص ىف ةيواعم نيبو هنيب ةرئادلا برحلا ىف بلاط

 اهالوتي نأ ىغبنيو « هلل قح ىه لب « اهل اقح تسيل ذإ « شيرق ىلع رصقت نأ حصيال -
 نب ىلع مهبراحو « ايشبج اًدبع ناكول لب ايشرق نكي مل ولو لدعلل ةماقإو ىوقت نيملسملا ريخ

 اقرف اومسقناو « ةيسابعلا ةفالخلا مث ةيومألا ةفالخلا نومواقي هدعب اولظو ؛ مهمزهو بلاط ىبأ
 مهبرح ىغبني برح راد نيملسملا راد اودع نيذلا ةقرازألاو ةيرفصلا اتقرف اولغ مهرثكأ نم ناك

 ةيرفصلا ةقرف عبتو « نيرئاجلا نييشرقلا نييسابعلاو نيبومألا ماكحل نوملستسي اومادام مهداهجو

 اوضاخنو برعلا نم مهماكح دض حالسلا اولمحو ىصقألا برغملاو ةساملجس ىف نوريثك
 ىومألا مكاحلا رقم ناوريقلا ةدصاق رئازجلاب انايحأ رمت مهشويج تتاكو « ةنحاطابرح مهعم

 نكلو « رئازجلا نم ةماعلا ضعب مهعبتي ناكو « هبرحل ىديبعلا ماحلا امهدعب نمو ىسابعلاو
 . ةيلاغلا ةيجراخلا ةديقعلا هذه قانتعا نع ةديعب تلظ رئازجلا ريهامج

 ( ةيضابالا ةديقعلا تقنتعا اهيف تاعامج نإف ةيرفصلا ةديقعلا قنتعت ل رئازجلا تناك اذإو

 ىدهملا ةيعاد ىعيشلا هللاديبعوبأ اهيلع ىضق اذإ ىتح « ترهات ةنيدم ىف ةلود امل تسسأتو

 . بازيم ىرقو ةيادرغ ىف اوعمجت مث « ةلقروو ةياغاب ىلإ نويضاباإلا اهنم بحسنا ىديبعلا
 ةقرف ولغ - ميدق نم - ولغت نكت مل ةيضابالا ةقرفو . ءاحنألا هذه لك ىف مويلا ىلإ نولازيالو

 0 مهئامد كففسو مهلاتقل حالسلا لمحت الو برح راد نيملسملا راد دعت ال ىهف « ةيرفصلا

 ةريبكلا بكترم - ةقرازألاو ةيرفصلا لثم - دعت ال ىهو « كلذ ىلإ اهورطضي نأ الإ « ةيرفصلا

 نيينسلا مهناوخإ عم نوثراوتي مهو « هلتق ىغبني الف ةمعن رفاك وه امنإ « هلتق بجي هلم رفاك

 ريبكلا برغملا خيات نم ىناثلا ءزجلاو ىندملا قيفوت دمحأل لحتلاو للملا باتك ةيرفصلاو ةيضابالا ىف رظنا )١(

 . زوبلل 2 ىبنامشلل ريسلا ةيضابالا ىف عجارو ىناتسرهشلل
 رئازجلا باتكو ىنورابلا - ناميلسل ةيضايرلا راهزألاو
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 رضاوحلا ىف ة ءامدلا نم ريثك اهيف كفس ةيماد ةروث ةماعلا مهب تراث م١1 47/ه 476 ةئس
 وأ ةيديبعلا ةوعدلا ذبن هبعش ةدارإ لع الوزن ىأرف ع اهفاقيإ نم زعملا نكحمتي و ع ىداوبلاو

 عابتا ىلع برغملا لهأ عيمجج لمحي نأب رمأو  ةرهاقلا ىف اهئافلخ ةعاط علو ةيناللع ةيمطافلا

 ٍِ بطخي نأ رمأو ع ةيلاتلا ةنسلا ىف لب ليقو م .:"ة/ه 47م ةنس كلام مامالا بهذم

 . هلالقتساب هيف هل فرتعي ديلقت هنم هءاجو هللا ماب مئاقلا ىسابعلا ةفيلخلا ماب ريانملا

 اه يهامجو ةيبرغملا نادلبلا هعبتت ىذلا ىنسلا ىهقفلا بهذملا وه كلام بهذم حعبصأ لكتيح

 ىصقألا برغملاو رئازجلا نادلب عيمج ىف لب « بسحف رئازجلا ىقرشو ىسنوتلا ميلقإلا ىف ال
 . ةطرفم ةرثك هؤاهقف رثكو ىبرغم دلب لك ىف سردي ذخخأو ةقربو سلبارط ىف اضيأو

 نم هريغ كود كلام بهذم اوراتخا برغملا لهأ نإ - ةمدقملا ىف - نودلخ نبا لوقيو

 مهب مهعمجت نيذلا ز :اححلا لهأ بشهلم هنأ ىعفاشلا بهذملاو ىفنحلا بهذملاك ةينسلا بهاذدملا

 لازتعالا بهذم ع ويش نم ليلق امع ىرتس ال ( قيقد ريغ ليلعتلا اذه نأ انيأر ىفو ؛ ةرادبلا

 نأل ةفوكلا نود هتعضو ىتلا ىه ةرصبلا نأ فورعمو - ىصقألا برغملا اهلثمو - رئازجلا ىف
 املاصتال ةفوكلا لقع نم قمعأو قدأ ناك - ةيوحنلا سرادملا باتكك ىف تلق اك - اهلقع

 لهأ رايتخخال ليلعتلاف . لازتعالا لوصأ تعضو كلذلو « ىنانويلا ركفلابو ةيبنجأالا تافاقثلاب
 كلام بهذمل مهراثيإ لّلعي نأ كلذ نم ىلوأو « ميقتسي ال ليلعت ةوادبلاب كلام بهذم برغملا
 ناكو ةرجهلا راد ةنيدملا نوروزيو جحلل مارحلا دجسملا ىلإ نودصقي اوتاك مهنأل ع ميدق نم
 راد ةنيدملا ىف هتارضاخم ىلإ وسلجف ع زاجحلا لهأ مامإو معفادم ريغ نيتنيدملا مامإ كلام
 اهيف هوسرادتو ناوريقلا ىلإ هأطوم هنع اولمحو ةرجهلل ىناثلا نرقلا طساوأ ذنم هِيَ لوسرلا

 ىلع عرف دق ناكو « مساقلا نب نمحرلا دبع مهمدقتي نيهبانلا نييرصملا هذيمالت ىلع هوسرادت 3
 ع هيالط ىف اهعاذأو (« كونحلس نييناوريقلا ةهذيم الت دحأ هنع اهلمح هل ةتودم ىف اعورف بهذملا
 همامإ باتك لثم ىكلاملا بهذملل اّمأ رئازجلا ريغو رئازجلا : ةيبرغملا دالبلا ىف تحيصأو
 اوفلخ نيذلا نييرصملا هتمثأ دنع ىكلالا بهذملا نوسمتلي نونحس دعب ةيراغملا لظو ؛ اطوملا
 طاطسنفلاب ىحلاملا بهذملا ةمامإ ىلع هفلختو عم ."/ه ١91١ ةنس ىفوتملا مسالا نبا هيلع
 ىفوتملا مكحلا دبع نس هللا دبع هدعب اهالوتو م1 ؟ه ٠١” * كنس ىفوتملا زيزعلا دبع نب بهشأ

 ةنس ىفوتملا جرفلا نب غبصأ طاطسفلا ىف هدعب ةيكلاملا مامإو م /59/ه 5١4 ةنص
 بهذملا ىف دوزتلل ةبراغملا ةيكلالا بابش مهيلإ لحري ناك ةمئألا ءالؤه لكف م م ؟مه 6
 تاقبط تلاوتو « ةيبرغملا مهرايد ىف نونححس ةدمالت نم نودوزتي اوناك 6 « ةيملعلا مهتاقلح رم

 . مويلا ىلإ رئازجلا ىف ةيكلاملا ءاهقف

 ةينامثعلا ةلودلا تناك ذإ ىنامثعلا دهعلا ىف نوطشني هواهقفو ىفنحلا بهذملا لحتأ دقو
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 نوجرخي الذإ جراوخ اوسيل مهنأ مهتم نيرصاعملا نيثحابلا ضعب ىري كلذلو « مهيلإ نورهصيو
 - ةفالخلا نوكت نأ ىرت - لازتالو - تناك ةيمالسإ ةقرف مهامنإ هميلاعتو فيثحلا نيدلا ىلع
 لدعلا قيقحتنو مهمكحب مهالوأو مهافكأ أط توراتخي نوملسملاف ع ةيروهمج - نيملسملا ةمامإ وأ

 2 فاللتحخالا نم اهوجو ةيكلام ريغو ةيكلام ةنسلا لهأ عم نوقلتخي كلذ ىلإ - مهو ( مهنيب

 ىتلا ةينأرقلا تيآلاو ؛ اقلطم ايفن نيتولخملابهللا هيبشت نوفني - ةلزتعملا لثم - مهنأ كلذ نم
 ةلماكلا هتاذ نيع هللا تاقص نأ نوري مهلثم مهو « ةلزتعمل اهَوأ 5 لّوُوت كلذ اهرهاظ ديفي دق

 لهأ بهذي امنيب « راثلا ىف دلت ةبوت ريغ ىلع تام نإ ةريبكلا بكترم نأ نوريو اقلطم الاك
 هللا نإ لو :ىلعت هلوقل هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ هبر ةعيشم ىلإ ضّوفم هرمآ نأ ىلإ ةتسلا
 لوقلا هيف ىفكي ال ناميالا نأ ىلإ نوبهذيو . © ءاشي نمل كلذ نود امرفغيو هب كرشي نأ رفغي ال

 . ةينيدلا ضورفلا عيمج ىدأ اذإ الإ انمّوم ملسملا دعي ال ثيحب هعم لمعلا نم دبال لب ء هدحو
 قح اهنأ -انفلسأ 6 - ب ةيضابالا ىري امنيب « شيرق ىف ةفالخلا لظت نأ ثوري ةنسلا لهأ ناكو

 . ةيمالسإ ةقرفل ةيعرف تافالخخ اهدع نكمي تافالخ اهلكو .اه مهحلصأ اهالوتي اعيمج نيملسملل

 ''”ةلرحلا (د)
 رصعلا رخاوأ ىف - قلاتي لازتعالا بهذم سسئؤم لب ةلزتعملا مامإ ءاطع نب لصاو ذأ

 لازتعالا ىف. هبهذم اوقنتعي نأ مهل هتوعدو ساانلا ىف رثوملا هظعو : نيريبك نيلمع ىف - ىومألا

 ع اًرفاك وأ انموم دعي لهو ةريبكلا بكترم ةلأسم اهتمدقم ىفو « اًطوعدي ناك ىتلا هئدابمو
 ةنسلا لهأ ناكو ارفاك هنودعي ةقرازألاو ةيرفصلا نم جراوخلا ناكو انموم هدعت ةعجرملا تناكو
 ىف هنأب لوقلا ىلإ لصاو ذفنو « ةلم رفاك ال ةمعت رفاك ةيضابالا هّدعو « اقساف انمؤم هنودعي
 ءىدابم ةعبرأ لازتعالا ىف أدبملا اذه ىلإ فاضأو « رفكلاو ناميالا ىتلزنم نيب ىطسو ةلزنم
 ادبملا اذهب نوذخأي ةيضابالا نأ انب ٌرمو « تاقولخملاب هيشلا نع ههيرنتو هللا ةينادحو ىه ىرخخأ
 بساحي ثيحب ناسنالا دنع ةدارالا ةيرح هيلع بترتتو هلل ىلع لدعلا وه ناث أدبمو « ىلازتعالا

 دعولا ذافنا ثلاث ًادبمو « ةيضابالاو ةنسلا لهأ كلذ ىري 5 رودقم ردقالو ربج الف هلمع ىلع
 ىهنلاو فورعملاب رمألا وه عيار ًادبمو « نيرفاكلا نيصاعلا باذعب ديعولاو نينمّوملا نيقتملا باوش
 هئدابل ةعطاسلا هنيهاربب لوقعلا ىلإو رثوملا هظعوب بولقلا ىلإ ذفني لصاو ناكو ٠ ركنتملا نع

 نوعدي ةاعد مهذختاو « اذيدش اًباجعإ ةرصبلا هلطوم بابش نيلاجملا 5 هب بجعاو « ةيلازتعالا
 ىتلا هل هتحدم ىف ىراصنألا ناوفص كلذ روصيو ضرألا فارطأ ىف « ةيلازتعالا هتلحن لإ
 : الئاق هنايب نم لوألا ءزجلا لئاوأ ىف ظحاجلا أهدشنأ

 ةيضابالا ءاملعو باهرلا دبع ىنانل مامالإل ل ميتال ينوب لمدلاو لال زا ةعداس ىف ظن ع0

 اك



 رباربلا فلخو ىصقألا اهسوس ىلإ ةرْخُن لك ىف رنيتعلا بعَش فلخ هل
 ركام ديكالو ٍراسبج مكه مهميزع ليفي ال ةاعد لاجر

 رجاشتلا ملعو اهي عض وهو | ةدلب لك ىف هلا ,ضرأ ُداتوأو

 ىف مهفصيو ؛ ةنيبلا ةجحلاب ةجحلا عرفو لادجلاو رجاشتلا ىلع ةردقلاب ناوغص مهفصيو

 فارطأ ىلإ ةيلازتعالا ةئدابم ولماحو هتاعدو هلسر مهنإ لوقيو ةباطخلاو نايلا ةعورب ةيلات تايبا

 ءالؤه عاطتسا دقو سوسلا دالب ىتح برغلا ىصقا ىفو نيصلا ىتح قرشلا ىصقُأ ىف ضرألا
 مناغتسم ىءانيم نيب الامش رئازجلا ىف تاعامج ةيلازتعالا هتلحن ىلإ اوبنجي نأ لصاول ةاعدلا

 تارظانملا دجنو « اهب ةربقم مهل لازتالو « انطعلا ةنيدمب بازيمه ىداو ىف ابونجو نارهوو

 ددع وهو « أفلا نيثالث نوغلبي اوناك و اهيلامش نيميقملا ةلزتعملاو ةيضابالا نيب ترهات ىف ةمدتخ

 (ه١١1 - ١ا/1 ) باهولا دبع ةيضابالا مامإ دهع ىف تارظانلا هذه تلعتشاو « مخض

 باهولا دبع دجتتساو « اعيمج مهمزشو ةلزتعملا ءالؤوه ءاملع لح هتوعد ءاملعو وه هلزانو

 ةلزتعملا ملاع عم رظانتو ؛« ىّدهم ىمسي مهنم اخيش هيلإ اولسرأو سلبارط ىف ةسرفن ءاملع
 رصنلا ممل بتكي لو « ةيضابالا لاتقل فويسلا تلمح نأ ,ةلرزتعملا ُثبلت ملو « ةداح تارظانم

 ىف ةرم لوأل ةيلازتعا ةلود رئازجلا ىف تنوكتل مهل بتكولو « ةيضابالا وخروم لوقي اك
 رخخارأل ترهات ىف ةيضابالا ةلودلا لع تضق ىتلا ةيعيشلا ةوعدلا نأ ودبيو . ىبرعلا خيراتلا

 اضيا لب اهدحو رئازجلا ىف ال ةيلازتعالا ةوعدلا ىلع كانه اضيأ تضق ىرجهلا ثلاثلا نرقلا

 . ىصقألا برغملا ىف
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 فوصتلاو (أ)دهزلا

 ةدابعلا ىلع لابقالاو لجاعلا ةايحلا عاتم ىف دهزال ةركبم ةعزن رئازجلا ىف عيشت تذعخأ

 سوفن ىف ٍىوقتلاو دهزلا ةعاشإ ىلع لمع ام ناكو . لجالا 7 هللا دنع باوثلل ابلط كسنلاو

 سانلا نورفني نولازيام اوناك ذإ عمجلا مايأ ريغ ىفو دجاسملاب عمجلا مايأ ىف ظاعولا نييرئازجلا

 نم ةاقعلاو ميلألا باذعلا نم هيف ةاصعلا رظنني امو ةمايقلا عوبب مف نيرك ذم ايندلا تاذلم نم

 ميحجلا باذع روصت ىتلا ةيوبنلا ثيداحألاو ميكحلا ركذلا تاياب مهل نيدهشتسم « ميقملا ميعنلا

 ةحلفملا ةهجولا ىه كلتن هتاييطو شيعلا نم فافكلا ةعانقلا ىلع محل نيثاح ء سودرفلا ميعنو

 نع مجارت ميرم نبال ناسملتي ءاملعلاو ءايلوأل رك اذ ىف 0 نييرئازجلا نيثدخاو ءاهقفلا مجارت ضيفت )١(

 . عجأرم نم مط هيف امو مادنألا 0 انياب كف رعي 0 3 وشحلا باك ىئر . داهزلا دهر رابخأب

 ناتسبلا باتكو ىلداتلا تايزلا نبال فوصتلا لاجر

 فري



 نأو رئازجلا ريغو رئازجلاب ةيبرغملا دالبلا ىف داهزلا رئاكتي نأ بجعن ال كلذل . ةحيارلا ةقفصلاو
 . ليلقلاب اضرلاو فشقتلا راثيإو ةايحلا تاريخ ىف دهزلاب نيثدحماو ءاهقفلا نم ديدعلا تعني

 نب ديزي ةيالد لنم فوصت هج وم اهعم عفادتتو ع رئازجلا ف ةداح دهزلا هجوم لظتو

 هيلإ ىوأ ىذلا ريتسنملا ا ىمنوتلا لحاسل لع ةنادبو م ١6 يام“ متاح

 ءاهسالل ءاهقفلاو كاّسنلا هه ريثك الزي ناكو . ةيبروألا طسوتملا رحبلا مثأ ةنصارق نم اهتيامحل
 ةدابع رؤد < نإ نورق تاضادرلا هذه تااحتساو 3 نطولاو نيدلا قوفحت امأبق ةيامحلا هذه ىف

 تاطابر زك ارملا هذه تيعسو « نيئثدم وأ ءاهقف اوناك نإ سؤرد نم نوقلي لاو مهكست اهي

 خيشلا وديرم فعاضتيو اهمجح فعاضتيف « زكارملا هله ضعبل نوريثك شر « اياوزو

 لب « بسحف ندملا ىف ال نمزلا عم رثاكتت تاطابرلاو اياوزلا هذه تدذحتأو . هداّصقو كلسانلا
 . ةلحاقلا ةديعبلا ىراحصلاو باضطلا ىفو لابجلا حوفس ىف اضيأ

 ةيرداقلا ةقيرطلا نع فورعم وهام وحن ىلع قرشملا ىف تعاش دق ةيفوصلا قرطلا تناكو
 ةبوسنملا ةيعافرلا ةقيرطلاو م10١1/ هه"١ ةئنس دادغبب ىفوتملا ىتاليجلا رداقلا دبع ىلإ ةبوسنملا

 ناتقيرطلا ناتاه تذحخأو . م87١1 /ههملا/ ةنس ىفوتملا ىقارعلا ىعافرلا ىلع نب دمحأ ىلإ
 . اًددع رثكأ رئازجلا ىف ةيرداقلا ةقيرطلا عابتأ ناكو « ةيمالسالا دالبلا عيمج ىف تاعيشت
 فوصتلا نم رايت قرشملا ىف امهبناجب ىرجي ناكو . ىنس فوصت اعيمج نيتقيرطلا فوصتو
 عم ىفوصلا داحتالا ةركفل حسفي 5 تانئاكلا ىف ىملإلا لولحلا ةركفل حسفي ىذلا ىفسلفلا
 م71 هال 8 ةنس ىفوتملا ةسساوم جالحلا ذنم فوصتلا ىف ميدق رايت وهو « ةيلعلا تاذلا

 وحن ىلع ىرجملا سداسلا نرقلا ذنم سلدنألا ىف نورئاكتي ىفسلفلا فوصتلا اذه عابتأ ذحأو
 ليبشالا ىذوشلا هللا دبع ىبأ نع كانه انثدحت دقو ؛ سلدنألا نع انباتك ىف كلذ انبطسب ام

 ةنس ىفوتملا ىبرع نبا نع انثدحت ا م4١5١/ه"١١ ةنس ىفونملا قاهد نب ميهاربإ هذيملتو

 نس اعيمج مهو . ةكمب م١1!/١1/ه"519 ةئس ىفوتملا نيعبس نباو قشمدي ماك 41 /مه"1
 هللا دبع ىبأ ىلع قاهد نبا ذملتت اهبو « ناسملت ىف اعيمج اولزنو ىفسلفلا فوصتلا باحصأ

 مهلبق اهزنو « رئازجلا ندم ضعب ىف الوجتو نيعبس نباو ىبرع نبا ةرتف اهب لزنو ىذوشلا
 فوصتلا ءارعش نيب هل مجرتتسو بيعش نيدم وبأ رئازجلا ىف ةصاخبو روهشملا ىنوصلا اعيمج
 م917١١/ه5914 ةنس ناسملتب ىفوتو ةياجب نطوتسا دقو « ىفسلف هفوصتو

 صخت قرطلا كلت تلظ دقف « ةيفوص قرط هتمئا لوح نوكنت مل ىفسلفلا فوصتلا اذهو

 ةقيرط ىه ةيبرغم ةينس ةيفوص ةقيرط ىرجملا عباسلا نرقلا ىف اهعم تنوكتو ىنسلا فوصتلا
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 اهيلإ وعدي دكي ملو م١١؟59/ه"55 ةئس ىفوتملا ىلذاشلا ىنسحلا هللادبع نب لع نسحلا ىبأ

 ةرهاقلا لزنو ةيبرغملا دالبلا ىف هعابتأ رثاكت ىتح اهسفن سنوت ىفو سنوت نم برقلاب ةلذاش ىف
 ىف ال ةينسلا ةيفوصلا قرطلا مهأ حبصت نأ هتقيرطل بتكو « ىسرملا سابعلا ىِبأ هذيملت عم

 مهاياوزو ةيفوصلا خويش رثاكتيو . ةيبرغملا دالبلا عيمجو رئازجلا ىف اضيأ لب « اهدحو رصم

 نب ىبحي مهتمدقم ىفو مش ةمجرتلاب نيخرؤملا ضعب ىنعيو ىرجملا نماثلا نرقلا ذنم رئازجلا ىف
 نال تامجرت قوسي « داولا دبع ىني نم كولملا ركذ ىف داورلا ةيغب » هباتك ىف هارنذإ نودلح

 ىرجملا عساتلا نرقلا ىف فوصتلا لاجر رثئاكتيو «٠ حالصلاو ىوقتلا لهأو ءاملعلا نم ةعستو

 لع لاومألا هفادغإو مك هبيرقتو اقوصتلاب هتيانعل « ىنامثعلا دهعلا ىف ةطرفم ةدايز نودادزيو

 : مهنم نيفونملا ةحرضأ نوروزيو مهب نوكربتيو مهنوروزي نوينامثعلا ةالولا ناكو مهاياوز
 ةيدنبشقنلاو ةيشادكبلا لثم مهدالب ترهتشا ىتلا ةيفوصلا قرطلا رئازجلا ىلإ مهعم تلخدو

 امهيلإ نابذجت اتلظ ةيرداتلاو ةيلذاشلا نيتقيرطلا نكلو « ىمورلا نيدلا لالج عابتأ ةيولوملاو

 ثيحب « ةديدج ةيعرف ةقيرط اهيف هسفنل سسْوي ةيلذاشلا عابتأ ضعب ذحنأو . عابتألا نم ةرثك

 قرطلا مهأ ةيواقردلاو ةينامحرلأو ةينايزلاو ةينأيلملا لثم اهنم تقتشا ىتلا قرطلاو ىه تحبصأ

 ىلإ ريشن نأ دبالو . ىراحصلاو باضحلاو ىرقلاو ندملا ىف رئازجلا ريهامج تبعوتسا ىتلا

 نوعّدي رصعلا اذه نم ةريخألا بقحلا ىف نوريثك اهنيب سدنا ةفؤصتملا نم ةعفلا هذه نأ

 نوبسنيو بيغلا نوفشكي ءايلوأ مهنأ نوعدي اوناك دقل لب ع ءارب مهنم ىهو ىوقتلا مهسفنأل

 . نيلاجدلا نيذوعشملاو نيلاوجلا شيواردلا نم نوريثك مهعم سدناو « تاماركلا مهسفنأل

 ملعلا ىعدا نم لاح فشك ىف ةيادملا روشنم » : هباتك فلُؤي نوكفلا ميركلا دبع لعج ام

 اوناك نمو مهب ىدتقملا ءاحلصلاو ءاملعلا نم هيقل نميف اطوأ لوصف ةثالث ىف وهو « ةيالولاو

 ؛ ءاحلصلاو ءاملعلاب نيهبشتملا ىف ىناثلا لصفلاو . مهتافصو مهلاوحأ هيلإ تلقن نمم مهنمز لبق

 ىناثلا نالصفلاو . ةيفوصلا ةقيرط لع نياذكلا « ةلجاجدلا » ةعدتبملا ىف ثكلاثلا لصفلاو

 نوذختي نيذلا ةيفوصلا ةذوعشلا ةلجاجدو ملعلا ءايعدأ نم هرصع ةفوصتم دقنب نائيلم ثلاثلاو

 مهفلاحم عم ةماعلا اهب نولغتسي مهل ةعاضب هيلع ىنغتلاو رك ذلاب ىمسي ام وأ ىفوصلا صقرلا

 داهتجالا ىلإ وعديو 2« تافارخلاو عدبلا دض حيصيو « ناطلسلاو م باحصأ عم اهيلع

 . ةتسلاو باتكلاب لمعلاو لقعلا مادختساو

 ؛/ ن



 ةيملعلا ةكرحلا

 دوماعمو مالسالل نورشان نوحتاف ( أ ذ

 نم اهريغو رئازجلا ىف مالسالا اهب رشتنا ىتلا ةعرسلا ىف نيقرشتسملا نم ريثك بجع

 تحرصأ ىنح « ىرجل لوألا نرقلا ضعي مل قدا ةرابعب وأ نرق وحن ضمي مل ذإ ع برغل راطقأ

 - مهدحو - اولظ نييقينيفلا نأ مهدنع بجعلا ثعبمو « ةيمالسإ اًراطقأ ةيبرغملا راطقألا

 00 مهتنايدو مهتراضحو مهتغل ىلإ مهواقني نأ اوعيطتسي حلو كورق ةتس نم رثكأ دالابلا

 ؛ ىلامشلا لحاسلا ندم ودعي داكيال مهريثأت لظو ىرخخأ نورق ةتس وح نامورلا مهفلحخو

 ةطتزيب اهتلزتو . نوليلق الإ ربربلا نم اهيف اهقنتعي لو « ندملا كلت ىف ةيحيسملا رشن اولواحو
 ىلع نيظفاحم ةماعب ربربلا لظو . ادودح ةيلامشلا ناملا ىف مهريثأت ناكو « ىقيرغإلا اهبعشو

 تدذيمخأ برغملا دالب نم اهريغو رئازجلا برعلا معتف اذإ ىتح- « مهتاداعو مخ ىنئولا مهنيد

 هةسشن مالسإلا لماع : نالماع كلذل ناكو « هتغلب قطنلا لواحتو مالسالا قنتعت 7 ربربلا ريهامج

 ةحوتنملا مألا اولماعي نأ نيملسملاو برعلا نم نيحتافلا ىلع هضرفامو ةطيسبلا ةينيدلا هميلاعتو

 نم نيحتافللام لك اهنم نوملسي نم قدأ ةرابعب وأ اهنم نيملسملل حبصي نأو ةحمس ةلماعم

 ع« بعش نع الضف درفل دابعتسا الو داليلا تاريخل فازتسسا الو رامعتسا الو ةيدوبع الف ء« قوّقح

 ةيسنجلا قراوفلا لك نيحتافلاو ربربلا نم ددجلا نيملسملا ني تيحم دقو « نوواستم معيمجلا

 بلسلاو مئانغلل نوحتفي اونوكي مل ذإ : مهسفنأ نوحنافلا وه ىناثلا لماعلاو . ةيعامتجالاو

 : اهريغو ةيبرغملا راطقألا ىف حوتفلل مهرايد نم اوجرخ امنيح مهتيتمأ كلت نكت ملو « بهنلاو

 ىف فينحلا هنيد رشن ءاغتبا هللا ليبس ىف نيدهاجملا شويج ىف اومظتني نأ مهتينمأ تناك امنإ

 . ضرألا ءاجرأ
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 ةالولا ذخخأو . نارقلا روس ضعب مهظيفحمو مالسالا ضورف ربربلا ميلعتل ناكم لك ىف اعيرس
 نامعنلا نب ناسح بئناجلا اذه ىف مهمتأ نمو « ةريثك لئاسوب فينحلا نيدلا رشن نودنسي

 ةوارج ةليبق هتداق ساروأ لبج ىف رئازجلا نم ريبك رطش هيلع راث دق 5 ناكو ( همك -الا ١

 ةجنط ىتح اهتروث ران تدتماو « اران رئازجلا عيمج تلعشأو « ةيهاد » : ةنهاكلا اهتميعزو

 ( هتمزهو ةرجهلل 77 ةئس نامعنلا نب ناسح تعقاوو « مورلا اهدعاسو « برغملا ىصقأ ىف
 ةنهاكلا لزان هءاج نأ درجمبو « تاونس ناوره نب كلملا دبع ةفيلخلا نم ددملا رظتني لظو

 لج ةحوتفملا داليلا ةلماعم ىف هميلاعتو مالسإلإ نم ماهلإبو . رئاودلا اهيلع ترادو اهعومجو

 ةكراشملل ىبرعلا شيجلا ىف مهلخدأ افلأ رشع ىنثا مزهنملا ئرئازجلا شيجلا اذه نم ناسح
 دقف « بسحف كلذ سيلو ىبرعلا دتجلل قوقحلاو بتاورلاو تايطعألا سفنب داهجلا ىف مرعر

 عم اهلهأل لظت كلذب ىهو ٠ ةونَع ال احلص تحتذ - ةماع برغم او - ىمئازجلا ضرأ دع

 ةوارج- ةليبق لع ىلو هنإف « بسحف كلذ سيل اضيأو ع ةاكز وأ جارخت نم اهنع نودؤي ام

 ةلاعف ثعاوب تناك كلت لكو . « ةيهاد » ةنهاكلا ءانبأ ربكأ وه ايريرب ايلاو ساروا لبجو

 وأ نييقينيف نيغافل ني.ابعتسم اودوعي ملف « اجاوفأ هلل نيد ىف ةبراغملاو نييرئازجلا لوحدل

 مهرايد ىف ارارحأ اوحبصأ لب « ةعونتجلا بئارضلاب مهنوقهريو مهنوملظي نييطنزيب وأ نامور

 "مهفأ ماكح مهو حالس ءالمز مهو فينح نيد ةوخإ مهف « قوقحلا نم نيحتافللام مهو

 هللا نيدل رئازجلا ريغو رئازجلا ىف ربربلا بولق تحتفنا ةديشرلا ةفيصخلا ةسايسلا هذهبو
 اطبض اهدازو ةسايسلا هذه قّئوف ( ه103-/0 ) ريصن نب ىسوم اناسح فلخو . ميوقلا

 ةليبق لك ىفو دلي لك ىفو « بزغلا ىف اهاصقأ ىتح ةيبرغملا رايدلا لالح ساج ذإ ٠ اماكحإو

 نم ةالو ربربلل ذختاو « هميلاعتو مهنيد ضورف مهنومّلعيو نارقلا سانل نوظفح نيملعم فّلخ

 اهيلإ ربعو سلدنألا متفب هيلإ دهع ىذلا ةجنط ىلاو دايز نب قراط مهمهأ نمو « مهسفنأ تاذ
 جامدنأ ىلع حوضوب لدي امم « لئا شيجب ريصن نب ىسوم هعبتو « ربربلاو برعلا نم شيجب
 . فيتحلا هتيد رشنو هللا ليبس ىف اداهجو انيد برعلا ىف ريربلا

 نم ةرشع فلكي هدجن ىتح « زيزعلا دبع نيرمع ةفالخ ىف ة ةرجهلل ةئام ةنس غلبن الو

 ةعيرش ربربلا ىيلعتو اهيف مالسإلا رشن لامكتسال ايقيرفإ ىلإ باهذلاب نيعباتلا ءاهقف ىف ةوفصلا

 اضيأو ةيمالسالا ةديقعلا لوصأ نم كلذ ريغو هللا ةينادحوب ناميالا نم هيلع موقتامو مالسإلا

 رجاهملا ىبأ نب هللا ديبع نب ليعامسإ وهو « مهدحأ راتخاو « ضئارفلاو تادابعلا نم هيلع مرقتام

 لاز ام ه ىراذع نبا هنع ديو , رئارج ريغو رئازج ةيبرغملا دالبلا عيمج ىلع ىلاولا نوكيل
 نم هيتوأعم ىدنإ للعو « هيدي إع مهتيقب تملسا ىتح مالسالا ىلإ ربربلا ءاعد لع اصيرح

 ىحوتتلا عفار نب نمحرلا دبع مهو . ةمهملا هذحل زيزعلا دبع نب رمع مهافطصا نيذلا ةعستلا ءاهقفلا
 ةداوس نيركبو ةلبج مج ىبأ نب نابحو ىراصتنألا كيبع نب ليعامسإو لبحلا ىرفاعملا ديزي نب هللا ديعو

 في



 ىبيجتلا دوعسم نب ديعسو ناباح نب قلطو ىرفاعملا ىح نب دهومو ريمع نب لثعجو ىماذجلا
 نب هللا دبع لاثمأ نم ةباحصلا نع ىوبنلا ثيدحلا ىوريو ةعيرشلا ةفرعم نقتي اهيقف ناك مهنم لكو

 ريسفت نونسحي اوناكو « صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو ىراصنألا بويأ ىبأو باطخلا نبرمع

 نيملعم ىلإ ةيقيرفإ ىف رجاهملا ىبأ نب هللا ديبع نب ليعامسإ عم اعيمج اولوحت دقو « ميركلا نآرقلا

 نوسردي رئازجلا ريغو رئازجلا نم جف لك نم ربربلا مهاتأو « مهتعيرش رومأ ربربلا نوهقفي
 دجسملا بناجب مهنم لك ذختاو . ميركلا نارقلا مهظيفحتب اونعو « ةيمالسإلا ةعيرشلا مهيلع

 ؛ ريربلا نم ةريبك عومج مهيديأ ىلع تهقفتو تملسأف . نارقلا ةئشانلا ظيفحتل ابان هانب ىذلا
 ريبكلا لمعلا مت مهبو « ةيمالسالا ةعيرشلا ميلاعت ربربلل نيلوألا نيملعملا - قحب - نوعي مهو

 نيدلا ريصن نب ىسومو نامعنلا نب ناسح لاثمأ نم برغملا ةالوو ةيبرعلا شويجلا رشن نم

 نيد ىف ةيبرعلا ةمألا ىلإ ةيربربلا ةمألا تمضناو «رئازج ريغو رئازج برغملا عوبر ىف فينحلا
 . ةلحاو ةديقعو دحاو

 تابتكملا - اياوزلا - سرادملا - دجاسملا - بيئاتكلا. : ملعلا رود ( ب )

 بيتاتكلا

 سانلاو ةئشانلا ميلعتل بيتاتك رئازجلا نادلب ىف ةيمالسالا حوتفلا بقع سسأتت تذخأ
 ىغبني امب مهفيرعتو ةيوبنل ثيداحألا ضعبو ميركلا نارقلا مهظيفحتو نيتيبرعلا ةباتكلاو ةءارقلا
 ضعبي ةقحلم وأ ةلقتسم 6 : بيتاتكلا هذه تناكو . هميلاعتو مالسالا ضورف نم هوملعي نأ

 باسحلا ءىدابم تلمشف « نمزلا رمب عستت بيتاتكلا هذه ىف فراعملا تدذحأو « دجاسملا

 ظيفحت ىلع بصنت تناك امنإ ىربكلا ةيانعلا نكلو نيدشارلا ءافلخلاو هلع لوسرلا ةريسو
 ةسرادم كلذ دعب ىتأتو « ةعشانلا سوفن ىف ناميالا خسري ىتح ثيداحألا ضعبو نارقلا
 عمجت لك ىفو ىرقلاو ندملا ىف ةئبنم بيتاتكلا تناكو « مولعلا ءىدابم نم هريغو باسحلا
 دعت تناك ىتح « ةطرفم ةرثك ندملا ىف ترثاكتو ةيوارحصلاو ةيلبجلا ةيرئازجلا نئابقلل

 ةركسب ىف بازيملاو ناسملتو رئازجلاو ترهاتو ةياجبو ةنوبو ةنيطنسقو ةنبط ىف تارشعلاب
 . ةركسب ريغو

 دحاسملا

 ءىدابم لع فرعتتو ثيدحلا نوتم ضعبو ميركلا نارقلل اهظفح ىهنت نيح ةئشانلا تناك
 ىف سوردلا نم خويشلا اهيف ىقلي امو دجاسملا تاقلح ىلإ هجنت بيتاتكلا ىف مولعلاو ةيبرعلا
 هقفلاو « ىوبنلا ثيدحلا ةياورو ؛ ميكحلا ركذلا ريسفت اهتمدقم ىف « ةريثكك تاعوضوم

 /م



 ةمألاو ةيمالسالا حوتفلاو نيدشارلا ءافلخلاو لوسرلا خيراتو « ةعيرشلا ميلاعت نم روصي امو

 تاساردلا ىف مولعلاو داوملا تايلوأ هسورد ىف مّدقي نم خويشلا ءالؤه نم ناكو « ةيبرعلا
 ىف ىوناثلا ميلعتلا ىملعم نوهبشي هنولئامي نمو وه هناك و ةيوغللاو ةيوحنلا تاساردلاو ةينيدلا
 ىوتسملا ىف ىلعأ خويش تاقلح ىلإ لقتنا هقفلا قح اههقفو ءىشانلا اهنقتأ اذإ ىتح « انرصع
 ضعب - نوحرشيو - نوءرقيو « ميكحلا ركذلا ريسفت ىف ةقمعتم تارضاحم نوقلي « ىملعلا
 عستي ىتح هلثامي ام وأ كلال أطوملا باتك بالطلا ىلع نوقليو « ةمهملا ىوبنلا ثيدحلا بتك

 دعاوق ىف مهنورضاحيو « تالماعملا هوجوو نيدلا ضورف ىف مالسالا ميلاعتت مههقفو مهمهف
 بتكك صعب مه نووءرقي ا « ريسفتلاو حرشلا عم ةمهملا اهبتك سعب مطل نوءرقيو ع« ةيبرعلا

 رعشلا مظن لع نيرداق اوحبصي ناو ةيبرعلا ةقيلسلا مهسوفن ىف أوسرغي نا نيل وام رثنلاو رعشلا

 عماجلا ناك كلذبو « ةفسلفلاو بطلاو قطنملاو مالكلاو هقفلا لوصأ مولع سردت ةنيدملاب ريبكلا
 قحلت تناكو . ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا ةساردل ىربك ةعماج دعي ةيرئازج ةنيدم لك ىف مظعألا

 بالطلا ىتكسل ةمزاللا شرفلاو ثاثألاب ةدعم فرغ اهب ةيواز وأ ةينبأ دجاسملا ضعببو هب
 قفني ناكو . مهم دلخي نشر ماعطلا مط دعب نم اهيلع موقيو 6 خويشلا سصعبو ةئيدملا جراخ نم

 لوسبح اميف نوسفانتي قزرلا ى ف ةعسلاو ءارشلا لها ناكو ةسوبخ فاقوأ ره دجاسملاو عماوجلا لع

 ةئيضملا حيياصملاو تايرثلا دجاسملاو عماوجلل ةيرورضلا عباوتلا نمو ٠ تاراقع نم اهيلع

 . ةراهطلاو ءوضولل تاضيملاو

 سرأدلا
 ىرجحلا عباسلا نرقلا ىف نييصفحلا رصع ذنم اشنت تذخا دجاسملاو عماوجلا بناجب

 ىف سرادم نم اوسساامب ةوسا « محلل اعبات ناك ىذلا رئازجلا نم ىقرشلا مسقلا ىف سرادملا

 دييشتب اهماكح ضعب ىنَع مكحلا ديلاقم ىلع نايز ىنب ةلود تلوتسا اذإ ىتح « سنوت مهتمصاع
 ةسردم اهوسسأ ةسردم لوأو . ةريثكلا فاقوألا اهيلع اوفقوأو « ناسملت مهتمصاع ىف سرادملا
 ىسوم ىبأو ديز ىبأ نيهيقفلل ( هاما , لوألا ىسوم وم وببأ اهسسا مامالا دالوأ
 لوألا نمحرلا دبع نيفشات وبأ هتبأ هدعب سسأو غ هللا دبع ىبأ بيطخلا مامالا ىنبأ

 ةسردملا (ها/81--ا/٠5.0 ١ ىناثلا ىسوم ومح وبأ سساو ( ةينيفشاتلا ةسردملا ( هالاثا١- ال8١1 ١)

 نسحلا وبأ سساو « ةليلج افاقوأ اهيلع فقوو ةديدجلا هتسردم لقاعلا دمحأ سساو « ةيبوقعيلا
 هنأ ايقيرفإ فصو : هباتك ىف نازولا نسحلا ركذيو . ناسملت ةيحاض دابعلاب ةسماخ ةسردم
 كاينبلا ةنسح- ةعيدب سرادم سمح ةرجهلل 9٠١ ةئنس ىلاوح امل هترايز نيح ناسملتب دهاش

 تدذحأو . ةينفلا لامعألا نم هاوسو نولملا طالبلاب ةنادزمو ( ةقباسلا سرادملا اهلعل ) ادج
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 ىف اضيأ لب اهدحو رئازجلا ةنيدم : ةمصاعلا ىف ال رئازجلاب ىنامثعلا دهعلا ىف رئاكتت سرادملا
 ىف سيردتلا ىلع موقي ناكو . سرادم عبس اهدحو اهب ناكو « ةنيطنسق لثم ةفلتخلا ندملا
 ؛ قطنملاو بطلاو ةفسلفلاو بدألاو ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا ىف ةرهم ءاملع اعيمج رئازجلا سرادم
 راسيلا ووذ اهسبح فاقوأ ىلع دمتعت تناك نايحألا رثكأ ىفو ٠ انايحا ةلودلا اهيلع قفنت تناكو
 معطم نم مهمزلي ام لكب دوزت تناكو ءابرغلا ةبلطلا ىنكسل نابم اهب قحلت تناكو 2 اهيلع

 . ةحارلاو ةفاظنلا مهل رفويو مهمدخي نميو ثاثأو سبلمو

 اياوزلا
 ريغو رئازج اهعيمج ةيبرغملا دالبلا ءاحنأ ىف اياوزلا ىرجحلا نماثلا نرقلا ذنم رئاكتت تذحأ

 نيذلا | اهعخويش ىلع اهنم قفني ةريثك فاقوأ اهيلع سبحت تناكو « ( داهزلا ) ءارقفلاو ءايرغلا

 م اهماقا ىذدلا ملاصلا خ . 5 هن نكدي ناك ريكس م ةدابع رادو ميلعت راد كلذ تناك

 ةيوازلا سسوم دعيو © هب هي كلربتلاو ةرايزلل ساتلا هلذصقيو ع ةيبق هيلع عامتو أهيف خد رص هل بصنيف

 . ةفلتخملا تامدخلاب مايقلل نوفظوم اهعبتيو « اهيلع مايقلا هتيرذ ثرتو ء اهنع لوألا لوكسملا
 ةيشيدلا مولعلاو تاعوضوملا 8 تارضاحلا ءاملإب ىنعت ةدابع رود اهنأ بناجب اياوزلا تناكو

 ىلإ - ةيرئازجلا ندملا ىف ةصاخو - اهنم ريثك لوو )0 ميلعتو ةدابع رود ىهف ؛ ةقلتخملا

 تناك 7 6 ةديعبلاو ةب هلا نك املا نم اهدصقي ةدماليلا نم ريثك ناكو . ةيلاع سرادم هشب أم

 ةقلعنم ىف رشاعلا نرقلا دنم ةطرغم ةرثك ترثكو « ةماعلا ريونتب ىنعت تناك ةئشانلا ميلعتب هب ىنعل

 ىف تغلبو « ةيواز ١5 وحن رئازجلا ةنيدم ىف تغلب اهنإ لاقيو « ةنوب وأ ةبانعو ةياجبو ةواوز
 . ةيواز نيرشع وحن تغلبف ناسملت ىفاما « ةيواز ١6 وحن ةنيطنسق

 تابتكملا

 دعأست 2 ةلودلا 55 ع هقفلا ا هقفلا ىف تكلا تاهما وبلا ٠ ثيدحلا بكر فحاصملا

 ع هحخن ويسو ملعلا بالطل سبح وأ فق وت تناك ام اريثكو 2 راسيلا وود لحعاسيو اهئارش ىف

 اهاس ةسلؤم وأ ايب نا رريقلا برب ةداقر ةمصاخ ىف هذاختاب ىبلغألا ىناثلا ميهاربإ رهتشاو

 ىتلا ترهات ىف ةيعسرلا ةلودلا سفاني نأ أ اهب دارا امناكو . ةعلاطملاو سولجلل تاعاق اهعبتت
 اهتمصاع ىف ةريبك ةبتكم ءاشنإب ( ا ه71١-٠١٠5١ ١ متسر نب نمحرلا دبع اهمامإ ذنم تينع
 ضعب ىلإ لسرأ هنأ ( ه١١1-١ا/١1 ) باهولا دبع هنبإ نع ركذيو « اهب نونعي هٌوافلخ هعبتو

 ىو



 اهولسرأر بتكلا نم اريثك هل اورعشاف « اهب ابنك هل اررتشيل رانيد فلأب ةرصبلا ىف نييضابال
 كلتل نوعمجي هوافلخ لاز امو . ةيضايرلا راهزألا ىف ىنورابلا لوقي 5 اريعب نيعبرأ لع هيلإ

 ةينيدلا تاساردلا ىف باتك فلأ ةئامثالث تغلب ىتح ةموصعملا مساب ال نيمسم بتكلا ةبتكملا

 نيح نييديبعلا ةيعاد هللا ديبع ابأ تلاهو « لئاوألا مولع نم ةيضايرلا ريغو ةيضايرلاو ةيوغللاو
 لئاوألا مولعب ةصاخلا بتكلا ادعام اهقارحإب رمأف « ةرجهلل 195 ةنس ترهات ىلع ىلوتسا

 . بط ريغو بط نم

 ميهاريإ ةيواز ىف ناك امب نوخرؤملا هونيو . ةينايزلا ةلودلا دهع ىف اياوزلا»و سرادمللو
 لاوط -- تلظو . ةيملعلا بتكلاب ةظنكم ةددعتم نئازخ نم ىرجحلا عساتلا نرقلاب ىزاتلا

  رئازجلا ىلإ قرشملا ىلع نيدفاولا ملعلا ةبلط عم رجاهت بتكلا - رصعلا ىف ةفلتخملا نورقلا

 ىف ءاملعلا مجارت ارقي نمو . دجاسملاو سرادملا اياوزلل ةفلتخملا تابتكملا ىف عدوت تلظو
 مهم باتك سلدنألاو سنوت ىف الو قرشملا ىف فلي مل هنأ رعشي ةياردلا ناونع لثم باتك

 وأ وحنلا وأ ىكلاملا هقفلا وأ ىوبنلا ثيدحلا وأ ريسفتلاو تاءارقلا ىف : رئازجلا ىلإ لقن الإ

 نبال تاهيبنتلاو تاراشالاو ةاجنلاو ءافشلا بتك ةصاخو لئاوألا مولع وأ قطنملا وأ لوصألا
 : انراج ناك ةيبرعلا راطقألا ىف ىملعلا رايتلاف . ىسلدنألا دشر نبا بتك لخملابو « انيس

 اهب اميف « رئازج ريغو رئازج يبرع دلب لك تابتكم ىف بصت ابرغو اقرش هبتك تناكو
 اهئانتقاب ترهتشا ملعلا ثراوتت تناك ىنتلا رسألا نم ريثكو . سرادمو اياوزو دجاسم نم
 ىف نوقفني بتكلل ةاوه رئازجلاب ناكو « ةتيطنسق ىىف نوكفلا ةرسأ لثم ةريبك تابتكم

 « ىراحصلاو تاحاولا ىف اضيأ 3 بسحف ندملا ىف ال نيثبنم اوناكو « ةلئاط الا ومأ اهعمج

 نب دمحم ىمسي خيش ةبتكم نأ هتلحرب ىرجحلا رشع ىداحلا نرقلا ىف ىشايعلا ركذيو
 تابتكم هتمض امب انلاب امف «٠ باتك ةئامسمخخو فلآ وحن مضت تناك ناروكيت ليعامسإ
 . اياورلاو سرادملاو دجاسملا

 ةيملعلا ةكرخلا ومن ( ج )
 ةلودلا دهع ذنم ةصاخو « ىرجملا ىناثلا نرقلا ذنم رئازجلا ىف ومنت ةيملعلا ةكرحلا تذخأ

 نم اهريغو ةنبطو ةينيطنسقو ( ةبانع ) ةنوب ىف رئازجلا ئقرش ىف اهاعرت تناك ذإ ةيبلغأل
 ةيمتسرلا ةلودلا ترهات ةئيدمب رئازجلا ىبرغ ىف ةرجهلل ١5١ ةئس ذنم تسسأتو . نادلبلا
 ذاتسألا دعيو « ءاملعلاو ملعلا ىعرت ةرجهلل 795 ةنس ىتح اهمايق لاوط تلظو . ةيضابإلا
 ةلودلا نإ الئاق مهنم تارشع ريبكلا برغملا خيرات : هباتك نم ثلاثلا ءزجلا ىف زوبد ىلع دمحم

 ىتح « اهارقو اهندم مهب ترحزو « اهيف اورثك ءاملعلا نإو ةفرعملاو ملعلا ةلود تناك ةيمتسرلا

 م١



 رئازجلا لمشف « اهناطلس عستأو دامح ىنب ةلود ةيمتسرلا ةلودلا تفلختو . تائملاب تودعيل

 ةنيسملا نم برقلاب لبج ردحنم ىلع 898 ةنس ةعلق اهسسؤم دامح ىنب دقو « اهرثكأ وأ
 سداسلا ءزجلا ىف نودلخس نبا لوقي « ةمخض ةيبرع ةئيدم تحيبصأام ناعرسو «( ةيدمحملا )
 تعستاو ةرامعلا ىف ترحبتساف قدانفلاو دجاسملا نم ةعلقلا ىف رثكتسا ادامح » نإ هخيرات نم

 جاورل عئانصلا بايرأو مولعلا بالط ةديعبلا نادلبلاو ةيصاقلا روغثلا نم اهيلإ لحرو ندمتلا ىف
 ةينيدلا تاساردلل اًريبك ازكرم - ذئنيح نم - تلظو « اهب عئانصلاو فرحلاو فراعملا قاوسأ

 : ةديدجلا هتمصاع ىلإ م٠8١٠/ه8الا“ ةنس اهنم ىدامحلا رصانلا لاقتنأ دعب ىتح « ةيوغللاو

 اوثعبو مهسلاجم ىف تارظانم مهل نودقعيو ءاملعلا نومركي هدافحأو هئانبأ نم ريثك ناكو ةياجي
 نيقومرملا ءارعشلاو ءاملعلا ضعب امهيترضاح ّمأو « ةيبداو ةيملع ةضهن ةياجب ىف مث ةعلقلا ىف
 ةنائاطلا دئاصفلاب ( 448 - 48١ ) سانلع نب رصانلا نب روصنملا حدام سيدمح نيا لاثمأ نم
 امالس تناك هدالب ناب (هه8١ - 498 ) زيرعلا هنبا رهتشاو «ء هروصق فصوو هحدم يف

 ةبصخ ادوهج لذب دقو هسلاجم ىف نورظانتي اونك - نودلخخ نبا لوقي 5 - ءاملعلا نأو انمأو

 « بسحف نييلحما اهئاملعب ال اًمخض ايملع ازكرم تحبصأ ىتح « ةياجبب ةيملعلا ةكرخلا ءامنإ ىف
 دالبلاو سلدنألا نم اهيلإ ةئجاللا مهدوفوو ةعلقلا نم اهيلإ نيلقتنملا ءاملعلا دوفوب اضيأ لب

 ماا مهد ا ةنس دامح ىنب ةلود طوقس دعب ةياجبل ةيملعلا ةناكملا هذه تدرطاو « ةيبرغملا

 ةصاخنو بيدأو ملاع ريغ اهيلع دفي لظو ءابدألاو ءاملعلا نم فئاوط وأ ةفئاط اهب ترهتشا ذإ
 رثكأل هيف مجرت ذإ ىنيريغلل ةياجب ءاملع ىف ةياردلا ناونع باجك كلذ حضويو , سلدنألا نم

 نوروهشملا مه ءالؤهو « ةرجهلل عباسلاو سداسلا نينرقلا ىف ةياجب ءاملع نم ملاع ةئام نم

 ىنيربغلا اا ام نيروهشملا ريغ ةرثك ىلع لديو . ةرهشلا ىف مهغلبم اوغلبي مل نوريثك مهءاروو
 ىلع فيني ام ةياجبب تك ردا م : لاق هنأ نم معا184/هدرد ةنس ىفوتملا ليسملا لع ىبأ نع

 نوكي مكف نوعست ةياجبب نيتفملا نم ناك اذإو : هلوقي هتملك لع ىنيربغلا قلعيو « ايتفم نيعست

 ةضهنلا تلظو . مهكردي مل نمم مهرصع مدقت نمت مهريغو ءابدألاو ةاحنلا نمو نيثدحملا نم
 لاو م59١15/ه95؟86 ةنس ىلاوح كنازولا نسحلا اهرازو ةيلاتلا نورقلا ىف ةرهدزم اهب ةيملعلا

 مولعلاو ةعيرشلا ةذتاسأو بالطلا اهيف رثكي ىتلا سرادملابو بيط لكشب عماوجلاب ةزهجم » اهنإ
 . 6 نيدبعتملا كاسنلل اياوزلا ىوس

 ةضهن اهيف ْتْشِب دقو « نابز ىنب ةلود ناسملت ىف ًاشنت م184./ه758 ةنس ذنمو
 سسؤم نع ناسملت كولم نايز ىنب خيرات هباتك ىف ىسنتلا لوقيو « ةعئار ةيبدأو ةيملع
 مهنع ثحبي ةيلاع ةبغر ملعلا لهأ ىف هل ناك هنإ ( هدر - 5م ) نسارْمْغَي - ةلودلا

 فلخي نب ميهاربإ مهمدقتسا نممو « هلهأ مهامب مهلباقيو هدلب ىلإ مهمدقتسيو اوتاك امنيا
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 نم هيلع دفو بدألاو ىلعلا لهأب هتياتع ترهتشا املو « ةعساو تاعاطقإ هعطقأو ىستتلا

 هديفح نع ىسنتلا لوقيو . هناويد سيئر هلعجو «همركاف «بتاكلا باطخ نيركيوبأ سلدنألا
 الو .هقحب امئاق هب اينتعم هلهأو ملعلل اب ناك هنإ (هالا7.1-8) لوألا ىسوم ومح ىب

 نم برقلاب كشرب لهأ نم هللادبع نيدمحم مامالا انبإ ىسيعوبأو ديزوبأ ناهيقفلا هيلع دفو
 دالوأ ةسردم تيمس ىتلا ةسردملا امل ىنبو ءامهب لفتحا رئازجلل ىلامشلا لحاسلا لع ستت
 الو هلهأو ملعلاب هلثم اًيفح نيفشات وبأ هنبا ناكو «مولعلا نم اريثك ناسملتب ارشنف مامإلا
 هتسردمب سيردتلا هالوو هب ىفتحا ىواوزلا ىلادشملال نارمع ىسوموبأ هيقفلا هيلع دفو

 ملعلا ةياعر ىف عهال905-31.) ىناثلا ىسوم ومحوبأ هتلكاش ىلع ناكو .ةديدجلا ةينيفشاتلا
 ضعب هئمض كوللا ةسايس ىف كولسلا مظن باتك هلو اعراب اًرعاشو ابيدأ ناكر ,ءاملعلاو

 هيقفلاب هئافتحا نم غلبو «ىوبتلا دلوملا ةليلب ةلودلا كولم نم لفتحا نم لوأ وهو ؛هراعشأ
 ىسدتلا ديشيو .هسورد اهيف ىقليل ةسردم هل نب نأ ىسيردالا ديمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأ

 هناسل جهنم راص ىتح ملعلاب فلك » هنإ الئاق عهم1١--9/95) وج ىبأ نبدمحم نايز ىبأب

 هدبب بتكو (ةرضاحمو ةركاذمبالإ ترمع الو ةرظانم نم هترضح لخت ملف ,هنافجأ ةضورر

 فيرعتب اف شلا باتك نم اخسنو ىراخبلا حيحص نم ةخسنو ميركلا نارقلا نم احسن

 ريبكلا وأ مظعألا عماجلا مدقم ىف هتنازخب اعيمج اهفقوو « ضايع ىضاقلل ىفطصملا قوقح
 نيب لقعلا مكح ىف ةراشالا باتك » هامس « فوصتلا وحن هيف احن اباتك فلأو « ناسملتب

 . ةعيدب ةديصق اهعمو رصم ناطلس قوقري ىلإ ةيده هجوو « ةرامألا سفنلاو ةنئمطملا سفنلا

 قوس (جار) قفن همايأ ىف» :الئاقث (هم9#"-5١) دحاولا دبع كلام ىبأب ىسنتلا هونيو

 رجب نوبلقنيف (عضوم) ِبَدَح لك نم (نوعرسي) نولسني هباب ىلإ هونب ءاجو ٠ بدألا
 هباتك ىف نودلخخ نب ىبحي ىرنو .(اياطعلا رفاوب) بئاغرلا ليزجب نيرفاظ بئاقحلا (ىئولمم)
 نم اهب رقتساوأ ناسملت هتبجنأ نم دّدعي داولادبع ىنب نم كولملا ركذ ىف داورلا ةيغب»

 اذإو ءمهتيص ىود نيذلا ءاملعلا نم يهروهمجو ةعستو ةئام مهب غلبيو نيحاصل ١ ءاملعلا

 ةينايزلا ةلودلا رصع طساوأ ىف ىفوتملا نودلخت نب ىيحي دهع ىف كلذ غلب دق مهددع ناك

 مهددعب غليو « هدعب فعاضت - كلشال - مهددع نإف م4 / ه0 ةنس لوح

 ءايلوالا ركذ ىف ناتسبلا » : هباتك ىف ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا لئاوأ ىف ميرم نبأ هدعب

 - ةياجب تذعا ا - ناسملت تذحأو . املاع نيسمخو نينثاو ةئام « ناسملتب ءاملعلاو

 تذخأو « ةمصاعلا رئازجلا ةئيدم تحبصأ ذإ « ىنامنعلا دهعلا ىف ايفاقثو ايملع عجارتت

 هةنوبو كايز ىنبو دامح ىنب ىتمصاع ىف نيثوئبم اولظ نإو ءابدألاو ءاملعلا اهيل بذجت

 . ريزغ ىملع طاشن ىنامثعلا دهعلا ىف اهب .لظ ذإ ةينيطنسق ةصاخنو « اهريغو هركسبو
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 نيدحوملا ةلود ةميزه ذنم رئازجلا ىلإ نييسلدنألا تارجه نع - نآلا ىتح - ثدحتأ ىلو

 رذني لبقتسملا نأ مهنم نيريثكل ادب دقف م111؟/ه5.9 ةنس سلدنألاب باقعلا ةعقاو ىن
 رجاهي ليلق ريغ مهنم رفن ذأو  ةيسلدنألا نادلبلا ىلع مهئاليتسا برقو نابسالا ةفك ناحجرب

 رجح ىف طفاستت مهندم تذخاو « هيلإ ءىجتلي ديدج نطو نع هل اثحاب ةيبرغملا دالبلا ىلإ
 « ةيطرق ىربكلا مهترهوج تطقسو « ىرجهلا عباسلا نرقلا نم عبارلا دقعلا ذنم نابسإلا

 لك تناكو . ةيسرم مث ةيسنلبو سلدنألا سورع ةيليبشإو ةبطاشو ةيناد طوقسلا ىف اهتعبتو
 « ثوريثك نويسلدنا ةيبرغملا ندملا نم اهريغو رئارجلا ندم ىلإ اهنم حزني طقست ةيسلدنأ ةنيدم

 باحصا ضعب مهعم لزنيو رئازجلا ىف ىلامشلا لحاسلا ندم نولزني ءاملعلاو مهنم ءايرثألا ناكو
 اميرو - نايدولاو لوهسلا ىف نولزني اوناكف ةيسلدنألا ىرقلا لهاامأ . تاعانصلاو فرحلا
 راجشألا سرغو ةعارزلاب ثونعي اوناكو - سلدنألا ىف نولزني اوناك [5 لابجلا موفس ىف اولزن

 ةنوبو مناغتسمو نارهو لثم ةيلامشلا ندملا مهب ظنكت تذخأو . نيتاسبلاو قئادحلا ءاشنإو

 ىرجملا عباسلا نرقلاب ةياجب ءاملع ىف ةياردلا ناونع بانك ىلإ عجري نمو « ةياجبو ( ةبانع )

 اهوتلمو كاذنيح ةياجبب ىلإ سلدنألا نم اوحرت ايدأو الاع نيرشع نم رثكأ مهنيي نم دجيس
 نم رئازجلا ىلإ طبهتو . ةيبدألاو ةيملعلا اهتضهن ىف ةلاعفلا لماوعلا نم اونكو « اًيدأو املع
 ةيلحاسلا ندملا نونطوتسيو م497١/ه4917 ةنس ةطانرغ طوقس دعب ةريبك ةيناث ةجوم سلدنألا
 نم اًريثك نإ » نازولا نسحلا لوقيو لاشرش لثم ىلامشلا لحاسلا ىلع اهتاوعخأو افنا ةروكذملا

 اولوازو « اهيضارأ اوعرزو اهتعلق كلذكو اهنزانم نم ريبك مسق ءانب اوداعأو اهودصق نييطانرغلا
 دوسألاو ضيبألا توتلا راجشأ نم ىصحت ال ةيمك اهب اودجو مهنأل ريرحلا ةعانص لامعأ اهيف

 لثم اهونطوتو تويبلا نم نيتئامو افلأ نونكسي اوحبصأ ىتح موي دعب موي مهلاوحأ تنسحتو
 ةينابسالا نفسلا ةدراطمل ةحالملا نفس نم اريثك اونبو « ىرخالا ةيرئازجلا ندملا ىف مهناوخإ

 . ةطانرغ ىلع هئاليتساو دنانيدرف نم اماقتنا مئانغ نم اهيفام ىلع ءاليتسالاو طسوتملا رحيلا ىف

 اينابسإ كللم ىفنيف عاا٠1أو - ٠".م/هاءزؤال - ٠0 ىتنس ىتح ةرود نمزلا روديو

 اهوذختيو « ةيرئازجلا ندملا ىلإ مهنم ةريبك جاوفأ هجتتو « نيملسملا نم اينابسإ ىف ىقب نم لك
 ءاتثا رئازجلا ىف عساو ريثات هل ناك ام مهتيندمو مهتراضح لك مهعم اولقن دقو « محل ايناث انطو

 طوقس دعب ةريبكلا مهدادعأ تواج ذنم ةعساو ةيميلعت ةكرح اهيف اوثعب دقو . ىنامثعلا دهعلا
 ةسردمك سرادملا ءاشنالو مهئارقف ىلع قافنالل ةيريخ تايعمج نوسسوي اوناكو « ةطانرغ

 « ىرخألا ندملا ىف سرادم مط تناك نأ دبالو ءرئازجلا ةئيدم ىف نييسلدنألا ةسردمو ةنوزام
 نوينامثعلا هبنتو . بالطلاو ةذتاسألا ىلع اهنم قافنالل تاراقع وأ الاومأ اهيلع نوسبحي اوناكو

 بتاور محل نوضرفيو سرادملا ىف نيملعملا رابك مهنم نونيعي اوناكف « ةيميلعتلا نييسلدنألا ةردقل
 . ةيزجم
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 لئاوألا 2!)هولع

 ةفسلف نم لئاوألا مولع ةسرادمب -- ةفلتخملا ةيبرعلا نادلبلا تمتها ؟ -- رئازجلا تمتها
 أهي نودصقي ؛ ميلاعتلا مولع هومسام ىلع ةصاخ اهئاملع ةيانع تبصناأو «بط ريغو بطو

 هذهو ءاهقفلا نيب ثدحي ملو . كلفو ةسدنهو ربجو باسح نم اهب لصتيامو تايضايرلا مولع

 مولعلا ىف مهرصع لها اوداس مهناب نوتعني مهرابك نم نيريثك دجيس مهمجارت ىلإ عجري
 ريغ ىلا اهنونف ىف أرح بتسم ناك وأ ميلاعتلا مولع ىف ةرصع ءاهقف ل ايالف نإ لاقيوأ ةيلقعلا

 .بطلاو هقفلا نيب روهشملا هيقفلا عمجيام اريثكو «رفاو ظحب اهنم مهذخأ ىلع لدت توعن نم كلذ

 هتدلب نم رجاه ىذلا ىترهاتلا لاجرلا ىبأ نب ىلع رئازجلا ىف هب ىقتلن ىكلف ىضاير لوأو
 اسيئرو هل اريزو مث سيدلأب نب زعملا ىجاهنصلا اهمك احل أيبرمو املعم حبصأو ناوريقلا ىلإ ترهأت

 ةيبدالا هتافلؤم ضعب قيشر نبا فلأ همعمابو م74١٠/ه475 ةئس هتافو ىتح ءاشنالا ناويدل

 ميجدتلاو كلفلا ملع قمعت ىبرغم لوا وهو . 0« هذمنو رعشلا ةعانص ىف ةذدمعلا » باتك لثم

 نرقلا ىف ةينيتاللا ىلإ ىقيرفالا نيطنطسق همجرت ىذلا كلفلا ملع ىف عرابلا : هباتك هيف فلو
 اميأ نويكلفلا نويبرغلا ءاملعلا هب عفتنأاو ةفلتخملا ةيبروألا تاغللا هتلقانتو ىداليملا رشع ىداحلا
 راجنلا ىبحي نب دمحم لتم ةيضايرلا مولعلا نم ه ريك و كلفلا ملعب نونعي نويرئازجلا لظو . عمن

 هرصاعي ناكو « اهماكحأو موجنلا ىف امامإ ناكو م184م6/ها/45 ةنس ىفوتملا ىناسملتلا

 مولعلا عيمج ىف هنامز لهأ قاف ىذلا م17ه5/هالها ةنس ىفوتملا لبألا ميهاربإ نب دمحم

 هلو م458١ /هم510 ةنس ىفوتملا دمحأ نب دمحم كابحلا هدعب عساتلا نرقلا ىف نييكلفلا مهأ
 كلام نبا ةيفلاك بالرطسالا ملعل ةّيفلأ - هنمز ذنم - تَّدُع ىكلقلا بالرطسالا ىف ةموطنم

 ىفوتلا ىسونسلا دمحم ريبكلا هيقفلا اهحرش نمو اًرارم تحرش دقو . وحنلا
 هدعب ةيكلفلا لامعاألا نمو . رصعلا اذه ةياهن ىتح سرادتت تلظو معا 0 [ه6 ةئس

 ميرم نبال ناسملتب ءاملعلاو ءايلوألا ركذ ىف ناتسبلاو ةيمالسالا فراعملا ةرئاد لاجرلا ىبأ نبا ىف رظنا )١(

 عبارلا نرقلا ىلإ رشاعلا نرقلا نم ىفاقثلا رئازجلا خيراتو فلخلا فيرعتو ىنيريغلل ةياردلا ناونع هريغ ىف عجارو
 نييرئازجلا مالعألا مجعمو هللا دعس مدنا ىبال رشع نب نمحرلا ديع ةمدقمو ىوانفحلل فلسلا لاجرب

 ضهيون لداعل ىبحي هيخأل داورلا ةيغبو ددعلاو ةئيللا ىملع ىف نودلح

 ذفنتق نبا .تايفوو ةعبيصأ ىبأ نبذل ءابطألا تاقيطو
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 ارارم تح رش لفو ماد /م ةنس اهفلا ىتلا ىرضحألا نمحرلا دبعل جارسلا ةموظنم
 دمحم فلأ ىئامثعلا دهعلا ىفو . ىدشارلا نونحس فيلأت نم ال حرش عم رصم ىف تعبطو
 ةيرهوجلا ةدالقلا » : هامس بالرطسإلا ملع ىف اًباتك م11 /ه١1١ 57 ةنس ىرئازجلا ىرخصلا
 نب قازرلادبعلو « ةمتاخخو اباب رشع ةسمحنو ةمدقم ىف هلعج «ةيمجعلا ةحيفصلاب لمعلا ىف
 . بالرطسالا ملع ىف رخآو كلفلا ملع ىف فلّؤم م157/ه١0١1 ةنس ىلاوح ىفوتملا شودامح

 ةموظنم م١١٠١ 4/ه١0٠5 ةنس ىفوتملا ىبرغملا نيمسايلا نب جاجحلا نب هللا دبع مظن ذنمو
 ةنس ىفوتملا ىشكارملا ءانبلا نب سابعلا وبأ فلأ ذنم كلذكو ةلباقلاو ربجلا ىف ةينيمسايلا

 بالطلل نيلمعلا نوسرادتي رئازجلا ءاملعو « باسحلا لامعأ صيخلت »: هباتك م11 /هالا ١
 صيخلتلا حرش امهدحأ ىمس ءانبلا نبا صيخلت ىلع ناحرش ىنيطنسقلا ذفنق نبا هرصاعملو « امهنم لك ىلع حرش م6١ .هاهم ١١ ةنس ىفوتلا ىئاسملتلا ىئبقعلا ديعس هيقفللو ٠ امهنوحرشير
 م١14١ 4/ه6١ ةنس ىفوتملا ىئاجبلا ىسوم نب ىلع امهرصاعم صيخلتلا حرش نمو .4 باسحلا لامعأ هوجو نع باقنلا طح » : ىثاثلا ىمسو « صيخلتلا حرش ىف صيحمتلا » لاقيو
 دالبلا لزنو . ارعش صيخلتلا بانك م178١/ه847 ةنس ىفوتملا ديفخلا قوزرم نبا مظنو
 ناكو م46١</ه١65 ةنس ةياجبي ىفوتملا ىطانرغلا ىشرقلا دمحم نب ىلع ىداصلقلا ةيبرغلا
 . « باسحلا ملع نع بابلجلا فشك و : هباتك ةصاخو هبتك تولوادتي ةيراخملا لظو اريبك ايضاير

 ىنيطتسقلا ىرضخألا نمحرلادبع ىنُع ىرجملا رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا رخاوأ ىفو
 . رصمب اهحرش عم تعبط « ءاضيبلا ةردلا» اهامس ةموظنم امهيف فلأو ضئارفلاو باسحلا ىملعب

 فيك ىضاملا لصفلا ىف انب رم دقو . نييرئازجلا نم ليلق ريغ ظح ةسدنهلل ناك هنأ ودبيو
 ( هالو١ - 7+. ) ىناثلا ىسوم ومح ىِبأ نمز ىف اريبك اًسدنهمو ايضاير ايناسملت اناع نأ
 ارئاط لمحت ةكيأ اهالعأ ىف ةبيجع ةقاقد ةعاس عرتسا ماحفلا نباب فورعملا ىلع نسحلاوبأ وه
 رفصيف نيخرفلا دحأ نابعثلا شهنيو كاباقع هنم ةرضقنيو حتفيف قلغم باب مامأ ةعاس مامت لك هترود لمتكت رمقو « امهيف هلتاخي ةوك نم جرا نابعثو ةيحانج تحن امهنضتحا هاعنرف هعم
 مقر نلعت ةفيحص اهديب ةليمج ةيراج ىءارتتو ؛ ةيبهذلا ةعاسلا باب حتفيو . هوبأ رئاطلا
 هركذ راملا ىكلفلا ىرجحملا عساتلا نرقلا ىف نيمهملا نيسدنهملا نمو .قدت ةعاسلاو « ةعاسلا
 م م : هتمدقم ىف لوقي بيجملا عبرلا وه ةيسدنملا لاكشألا نم لكش ىف باتك هلو . كابا
 لامعألا جارختسا عم « المح اهفخأو المع اهقحأو الكش تالآلا نسحأ بيجملا" عبرلا ناك
 ةمدقم ىف - هللا دعس مساقلاوبأ روتكدلا لوقي ؟ - هلعج دقو « ىسنج نم هللا ءاش نمو ىسفنل ةركذت ةلاسر هيلع ديقأ نأ ىرطاخ ىف سجه ضورفملا تقولل ضورعلا عيمجل هنم
 عافترالاو ةرئادلاو رطقلاو سوقلاو مهسلاو مامتلا بيجو بيجلا اهيف لوانت باوبأ ةرشعو
 م



 ةفرعمو رمقلاو سمشلا تاكرح تايب عم ةيسدنه ثحابم نم كلذ ريغ ىلإ هل تمسال ىذلا
 ةالصلا تيقاوم

 نرقلا رخاوُأ ذنم بطلا ةسارد ىف ةريبك ةضهن اهب ناك هنأ سنوتب صاخلا مسقلا ىف انيأرو
 ةنيطنسق ىتح رئازجلا نم ىقرشلا مسقلا ناكو « رشاعلا نرقلا ىلإ تدتماو ىرجهلا ثلاثلا

 داكتو « دامح ىنب ةلود هيف تماقو « عبارلا نرقلا ةياهن ىلإ ىسنوتلا ميلقالا ىف اجمدنم ةياجبو
 ع بطلاب ىنعت نأ ايعيبط ناكف « بادآلاو مولعلا عيجشتب تينعو « رئازجلا رثكأ ىلع ىلوتست
 ىنعي ناكو «ىئاجبلا هللادبع نب دمحم شابنلا نيا ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف اهئابطأ نم اناقليو
 ىبأ نبا سداسلا نرقلا ىف ةلودلا هذه ءابطأ نمو « ةديدش ةيانع هاضرم جالعو بطلا ملعب

 هراهتشا نأ ريغ «اديجم ارعاشو ارهام ابيبط ناك هنإ ةديرخلا ىف ىناهبصألا دامعلا لوقيو حيلملا

 ناكو خوديلا نيرمع ىملقلا رفعجوُأ وه لديصب دامح ىنب ةعلق ىف ىقتلو .بطلا ىف وه امنإ
 نبال بطلا ىف نوناقلا بانك ىلع شاوح هتافلّوم نمو «ةبكرملاو ةدرفملا ةيودألا ةفرعمب اريبخ
 ةنيدم نم ىسلدنأ ىومألا دمحأ نب دمحم ساردتأ 7 عياسلا كرقلا ىف ةياجب ءابطأ نمو .انيس

 بطلا بالطلل سردي ناكو انطوتسم ةئامتسو نيتسلا رشع ىف ةياجب ىلإ اهنم رجاه ةيسرم
 تايلك نم ةلمجو بطلا ىف انيس نبا ةزوجرأ هيلع ارق هنإ ىنيريغلا لوقيو هبتك مهئرقيو
 هنايب نع بتكلا زجعتام ةيبطلا ثاحبألا نم اهيف ريثيو ةبلطلا ءاهبن هسورد رضحي ناكو «نوناقلا
 ىاودألا ضعب هيف مظن زجر هلو « اهب ءابطألا صاوخ ضعب عم ةياجبب ةالولا بطل اًيلوتم ناكو
 هرصاعي ناكو . ماه /ه“ا/ ةنس ىفوت نأ ثبلي و سنوت ىلإ ىصفحلا رصنتسملا هاعدتساو

 جلاعي هل الوازم ناكو «٠ للمعو ىملع بطلا نم ظح هل ناكو مالسلا دبع نب ىبحي نب دمحم

 ةعمج ىبأ نب دمحم نيمهملا اهئابطأ نمو « ةينايزلا ةلودلا دهع ىف ناسملت ىلإ لقتننو . ىضرملا
 ركذيو .اديجم ارعاش ناكو (عهال١4-75.) يناثلا ىسومومح ىبأ ءابطأ دحأ ىبسلالتلا
 هترايز لجسو ىرجهلا نماثلا نرقلا رخخاوأ ىف ناسملت راز ىذلا ىرصملا ليلخ نب طسابلادبع

 اهئابطأ دحأ وهو شوشف نب ىلع نب دمحم وه اًملسم اًييبط: نيبيبط اهيف ىأر هنأ هتلحر ىف اهل
 نب ىسوم ىمسي سلدنألا نم ناسملت ىلع دفو ايدوهي اًبيبطو «ةنهملا ةلوازمو بطلا سيردت ىف
 تباث ىبأ نب دمحم ناسملت ناطلسل اًمزالم ناك هنإ لوقيو ىدوهيلا رقشألان باب فرعيو ليومص

 ؛ىلادشملا دمحم لضفلا وبأ ىرجحلا عساتلا نرقلا ىف شوشف نبا ذيمالت نمو . عه1-193٠6)
 ىنامثعلا دهعلا ىف ىقتلتو .بطلا ىف ريغص مجعم هلو ىرغتلا دمحأ نب ميهاربإ هرصاعي ناكو
 نم نونكملا رهوجلا باتك هلو م7١"ت/ه١٠٠١١ ةنس ىلاوح ىفوتملا شودامح نب قازرلا دبعب
 .زومرلا فشك ىمسي ةلديصلاب صاح مسق هنم عبط دقو « هعورفو بطلا ىف نوناقلا رح

 ةلودلل ةمصاع تناك ىتلا ةياجيب انأدبو ةفسلفلا ىلإ ةيضايرلاو ةيبطلا مولعلا انكرت اذإو
 ىنوتملا ةيسّرم ةنيدم ىرق نم ةيرق نم دمحأ نب ىلع ىلارحلا ىسلدنألا اهليزنب اهيف انيقتلا ةيدامحلا

 مال



 ناك هنو « تايحلالاو تايعيبطلاب ىانلا ملعأ ناك هنإ ىنيريغلا لوقير مه 11 ةتس
 قيرط نسحأب هررقيو قيلي ام هنم حضويف انيس نبال ةاجنلا باتك بالطلا ضعب ١ عم هيلع أرقي

 م177؟/ه٠51 ةنس ىلاوح ىفوتملا دلاخ نب دمحأ ةقلام نم هدعب ةياجب لزنو . هنهويو هضقني مث
 هيلع نوءرقي ةياجب بالط ناكو « تايحلالاو تايعيبطلا ىف ةفسلفلا ىف ةكراشم هل تناكو

 نب ىلع ريطاسأ نبا هرصاعي ناكو . هتمتاخخ ىلإ هتحتاف نم انيس نبال تاهيبنتلاو تاراشالا باتك
 ناكو « مهصاوحخن نمو ىلارحلا ةذمالت نم وهو م١١؟ا/1/ه٠50 ةنس ىفوتملا ىتايلملا نارمع
 ىقتلتف ناسملت ىلإ ىضمنو . انيس نبال تاهيينتلاو تاراشالا باتك اًضيأ هيلع نوءرقي بالطلا
 ةيكلاملا ةمامإ هيلإ تهتنا ىذلاو م759١/هالالا ةنس ىفوتملا ىناسملتلا ىنسحلا فيرشلاب

 رقت تناكو ٠ لقت الو ىلقع نف هملع نع بزعي نكي مل هنإ نودلحخ نب ىبحي لوقيو © برغملاب
 صيخالت هيلع رقت تناك 15 ءافشلا باتكو تاهيبنتلاو تاراشالا لثم نم انيس نبا بتك هيلع
 بنك نم هيلع أرقي ناك امع الضف ةيضايرلا ميلاعتلا بتك ضعبو وطسرأ ةفسلفل دشر نبأ

 . ميكحلا ركذلا ريسفت ىف تارضاحم نم هيقلي ناك امو ةينيدلا تاساردلا

 تالوقعم سرد وأ ةمكحلا سرد كاذوا هيقفلا اذه ناب لوقلا لقي ىرجحلا عساتلا نرقلا ذنمو
 هيلع أرقي ناك وأ تايحلالاو تايعيبطلا ىف اقذاح ناك وأ ةمكحلا ىف ةكراشم هلوأ ءامكحلا
 كسدلاو عرولا لها نم هنأ كلذ لع لع ليخأ كتف أتيس 5 58 بانك وأ ةاجمنلا ساتك

 نم فوصتم هنأ وأ هب كربتي فشاكم رابكلا ءايلوألا وأ ةفوصنملا نم هنأوأ فوصتلا لهأ نم وأ
 ةولخلا لهأ نم وأ تامارك وذ عرو دهاز وأ ءايلوألا نيح اصلا ءاملعلا نم هنأ وأ نافرعلا لهأ
 نم كلذ ريغ ىلإ داجمألا ءاحلصلا ءالضفلا ننس وأ ةفوصنملا قرط كلاس وأ اهيفامو ايندلا كرت
 رئازجلا تمع ىتلا ةريثكلا هقرطو فوصتلا ىف بعشلا عم ءاهقفلا سامغنا ىلع لدت توعن
 دهعلا ىف نمزلا نم اًرطش وأ اطوش انعطق املكو : هددت اهعورفو ةيلذاشلا ةقيرطلا ةصاخخو

 تاقلؤملا تدادزاو « ةدح - ىضاملا لصفلا ىف انب رم 5 - فوصتلا ةجوم تدادزا ينامثعلا

 . ةرفو هباطقأو هخويش ىفو هيف
 !له ةياهن ىتح رئازجلاب خويشلا تاقلح ىف ارهدزم لظ ةفسلفلا عورغ نع اعرف نأ لع

 ١ « لوألا تاالوقعملا م هامس اًياتك هركذ راملا ىلارخلا هيف فلأ دقو ١ قطنللا ملع دصقنو رصعلا

 « قطنملا ىف لمجلا » : ةهاعس قطنملا ىف اناتك م1556 ءمضه"48 ةنس ىفوتملا ىجتوخلا فلاو

 ىف ةياجبي دجوي نكي مل هنإ لاقيو . هنوحرشيو بالطلل هنوسردي اعيرس رئازجلا ءاملع هلوادت
 ةنس ىفوحلا فسوي ني باهولا دبع نم ىجنوخلل لمجلا باتكب ملعا ىرجملا عباسلا نرقلا

 ىف ميرم نبأ لوقي « لمجلل حرش اقنا راما ىتاسملتلا ىنسحلا فيرشللو . م81 مه
 حرش ىنيطنسقلا ذفنق نبالو . اخسنو ةءارق هيلع اويكأو هب اوعفتتا ءاملعلا نإ ناتسبلا هباتك

 ذل



 قوزرم نب دمحم هحرشو « بالطلاو ءاملعلا هلوادتي ناك هل حرش هرصاعم ىنابقعلا ديعسلو ٠ هل

 فسوي نب دمحنو . ىجنوخلل لمجلا حرش ىف لمألا ةياهن ه : هحرش ىمسو هركذ راملا ديفحلا
 حرش هيف هل رصتخم : قطنملا ىف لامعأ ةثالث ما 486 همكم ةنس ىفوتملا ثدحملا ىسونسلا

 . ىعاقبلل قطنملا ىف ىجوغاسيإ حرش ىلع ةيشاحو « ىجنوخلل لمجلا ىلع حرشو « ارارم
 اضيأ لامعأ ةثالث معاه ./ه104 ةنس ىفوحلا ىتاسملتلا ليغملا ميركلا دبع ني دمحم هيقفللو
 بتكو 6« باهولا م حتف اهامس هيف ةموظنمو ىجنوخلل لمجلا حرشو هيف رصتخم : قطنملا ىف

 هيف ىهن اباتك بتك هرصاعم روهشملا ىرصملا ىطويسلا نمحرلا دبع ناكو . حورش ةثالث امل
 هعيدب ةديصق هيلإ بتكف « همذ ىف ءاملعلا هلاقام ضعب هيف ركذو قطنملا ملعب لاغتشالا نع

 . ةديدسلا ةيقطنملا هلاكشأو هتالالدب قحلا ىلإ ىدهي وأ قحلا هنأو قطنملا ملع نع اهيف عفادي

 نويرئازجلاو نويرهزألا فغشو رئازجلا ىف سردي اك رهزألا ىف سردي قطنملا ملع لظ دقو

 اهامسو م6١ :"/هجها“ ةنس ىفوخلا ىرئازجلا ىنيطنسقلا ىرضحخألا نمحرلا دبعل هيف ةموظنمب
 97 نيرشحأر ةيداحخلا ىف اهمظن هنأ لاقيو « اتيب نيعبرأو ةثالتو ةئام يف ىهو اهحرشو مّلسلا

 نم ةريثك شاوح تعضو م نييرصمو نيرئازجل ةريثك حورش اهيلع تعضوو « هرمع
 ب اطل هتمدقم ىف لوقيو ما156ت/ه51١٠ ةنس ىفوخلا ةرودق ديعس ريبكلا هيقفلا ةيشاح

 هدصاقمل ارهظم « هحرش ىف هلقغأ ال لييذتلاك هتموظنم لع ىرضحخألا حرشل ةفاضإ د

 قطنملا ىف ىسوتسلا رصتخم رئازجل ١ ىف ملسلا عم سردي لظو . « هدئارف ضعب اًجرختسمو
 ىلع رردلا » هامس هركذ راملا « شودامح نب قازرلا دبع حرش لثم حورشلا ضعب هل عضوتو

 . ةيودملا ةرهشلا هيشاوحو هحورشو ىرضخألا ملسل تلظو . ©« رصتخملا

 م

 هشلاو ةغالبلاو ضررعلاو وحدلاو ةغللا ””هولع
 نمز ىلدنألا ىلإ هقيرط ىف ىلاقلا لعوبا اهب / ذنم ةغللا ملعب ىنعت رئازجلا تذحل

 دقو ىسنتلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ وه ايرئازج اذيملت هذيمالت نيب ىرنو « رصاتلا نمحرلا دبع

 ةغللا ةدامب ىنعت بازلا ةمصاع ةنبط ةنيدم دحنو « ةغللا 7 هتارضاحمو ىلامألا هباتك هنع لمح

 ريزو رماع ىبأ نب روصنملا دهع ىف ةبطرف ليزن ىنيطلا ىلع نب هللا ةدايز اهيف غبنيو ٠ اهتسرادمو

 رئازجلا باتكو . ىواتفحلل فلسلا لاجري فلخلا 2 ةغالبلار ضررعلاو رحتلاو ةغللا ءاملع ىف رظنا 20(

 نبال جذومنألا ىلشهتلا ىف عجارو ىندملا قيقوت دمحأل 2 ناونعو ىطويلل ةاعرلا ةيغبر ىطفتلل ةاورلا هابنإ

 . ةددعتم عضارم ىف ةدمعلا هباكو ١7١ ص قيشر ناتسبلاو نودلخخ نب ىبحيل داورلا ةيغبو ىيريعلل ةياردلا

  معتمملا هباتك ىبعكلا ىجنملا روك دلا رشنو .٠ ضييوت لداعل نييرئازجللا مالعألا مجعمو ميرم نبال

 فيرعتو ٠ هللا دعم عماقلا ىبأل ىفاقثلا رئازجلا خيراتو

/ 



 هذختا هنإ ةريخذلا ىف ماسب نبا لوقي . هب ىفتحاف 797 ىلإ 755 ةنس ذنم ديؤوملا ةفيلخلا

 , بولقلاب مهذخاو ةفطالملاب مهقذحلو « افرظ مهعصنأو اثيدح سانلا عتمأ نم ناكذإ هميدن
 سانلا ىور « راعشألاو تاغللاو بادآلاب ملعلا لهأ نم ناك » : ىطفقلا لوقي ايوغل املاع ناكو
 س- كلملا دبع هنبا أشنو م54١٠/ه8١4ه ةنس ىفوت «© بارغالا ريثك ناكو « اريثك املع هنع

 ةياور هل ةغللا ىف امامإ ناك هنإ ةيغبلا ىف ىطويسلا لوقيل ىتح ةديج ةيوغل ةكشنت - اثدحم ناكو
 ةيملع ةضهن ةيناثلا اهتمصاع ةياجبو ىلوألا اهتمصاع ةعلقلاب ةيدامحلا ةلودلا ضهنتو . عامسو

 نم اريثك نابذتجتو نيتمصاعلا ىف ةدرطم ةضهنلا لظتو ه4ا/ ةئس اهتدم ةياهن ىتح ةبصخ

 ثدحملا ةياجب لزنيو . ةيرئازجلا عاقصألاو ندملا ءاملع نع الضف « انب رم « سلدنألا ءاملع
 ةبطخلا مظعألا اهعماجب ىلوتيو م80١١ /هه١ ةنس ىفوتملا ىليبشالا قحلا دبع ريبكلا ىسلدنألا
 اباتك ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نارقلا بيرغ ىف فلؤيو « ءاضقلا اهب ىلوتي اك ةعمجلا ةالصو

 ثيدحلاو تارقلا ىف نيييرغلا باتك هب ىهاض ىواخلا هامس ادلجم رشع ةينامث ىف امخض

 بيرغ ىف باتك م17710//ه57© ةنس ىفوتملا قحلا دبع نب دمحم ىناسملتلا هيقفللو . ىورهلل
 م17. ه7 ةنس ىفوتملا ىواوزلا ىطعملا دبع نب ىبحي هرصاعي ناكو . كلام مامالل ًاطوملا
 مظن دقو « فراعملاو مولعلا مظن رئازجلا ىف رثكي ذأ دق ناكو « ةيبرعلا ءاملع رابك نم
 هل بتكي ملو ىرهوجلل حاحصلا مجعم مظن لواحو « ديرد نبال ةغللا ىف ةرهمجلا مجعم
 . همي نأ

 ةياجبب بالطلل ارقي م1/4١/ه“10/ ةنس ىفوتملا ىعلقلا نوميم نب نسحلا نب دمحم ناكو
 رعش نم تابختنمو ىريرحلا تاماقمو ىرصحلل بادالا رهز باتكو ىلاقلل ىلامألا باتك
 فسوي نب دمحأ هرصاعي ناكو . ىطعملا دبع نبا لثم اريبك ايوحنو ارعاش ناكو « ىبنتملاو مامت ىبأ
 باتكو بلعثل حيصفلا باتك ىلع حرش هلو م1917١/ه١591 ةئس اهب ىفوتملا ةياجب ليزن ىلبلل
 هتاحنو ىرجملا عباسلا نرقلا ىبوغل نمو . روفصع نبال عتمملا باتك هب ىهاض فيرصتلا ىف
 راعشألاو ىبنتملاو مامت ىبأ رعش ةياجب ىف هبالطل سردي ناكو ىرئازجلا فلخي نب فسوي رابكلا
 ةفرطو ةغبانلاو ريهزو سيقلا ءىرما نيواود ىهو « ىعمصألا ىلإ ةدنسملا ىرمتتشلا ةياورب ةتسلا
 ىتوزرملاو ىزيربتلل ةسامحلاو تايموزللاو دنزلا طقس : ءالعلا ىبأ نيواودو ةمقلعو ةرتنعو
 . ةيبدألا بتكلا نم كلذ ريغو تاماقملاو ىلاقلا ىلع ىبأل ىلامألاو تيكسلا نبال قطنملا ح الصإو

 اهيف ةعساولا ةيانعلا ىدم ىلع حوضوب لديام ةياجبب ىوغللا فلخي نبا لمع ىف لعلو
 باتك كلام مالو . ةيلهاجلا ريغو ةيلهاجلا رعشلا نيواودو بدألاو ةغللا بتك ةسرادمب
 ءا 4 517//هملال١ ةنس ىفوتملا ىناسملتلا دمحم سابعلا نبالو « ىرئازج ريغ هب ىنَع لاعفألا ةيمال

 : ىريصوبلل ةيوبنلا ةدربلا ةديصق ةصاخخو راعشالل حورشلا رثكتو . هورصاعم هب هون اهيلع حرش
 ديفحلا قوزرم نبا حرشو م١١ ةنس ىفوتملا ىنابقعلا ديعس حرش اهحورش مهأ نمو
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 دهعلا ىف ةيوغللا حورشلا رثاكتتو . 89١ ةنس .ىفوتملا ىداصلقلا حرشو 847 ةنس ىفوتملا

 هفلأ فيرصتلا ىف ىسافلا ىدوكملا ةزوجرأ ىلع نوكفلا ميركلا دبع حرش اهمهأ نمو ىئامثعلا
 قرفلا ىف ءاضترالا ةلاسر ١١77 ةنس ىرئازجلا ىودب نب دمحم بتكو « ةرجهلل 1٠١48 ةئس
 ىفوتملا سار ىبأب بقلملا ليلجلا دمحأ نب دمحم بتك رصعلا نم ةرخأبو . ءاظلاو داضلا نيب
 باتك ىلع سوباقلا ةءاضإ : هامس طيحملا سوماقلا دقن ىف ايوغل اباتك م1807 / ه118١ ةنس
 . سوماقلا

 تاساردلا رهدزت ىرجحلا عباسلا نرقلا ذنم رئازجلا ىف ةيوغللا تاساردلا راهدزا ةلكاش ىلعو

 ىفوتملاو نييوغللا نيي هرك ذ راملا ىواوزلا ىطعملا دبع نب ىحي نرقلا اذه ىف اهئاول لماحو ةيوحنلا
 ىف هلو « ورمع عماج : قيتعلا عماجلا ىف اهب ةغللاو وحنلا سيردتل رّدصت نأ دعب ةرهاقلاب
 لمجلا باتكل حرش ةيوحنلا هتافلّؤم نمو « هتيفلأ كلام نبا مظن اهرارغ ىلع ةيفلأ وحنلا

 دوقعلا هامس وحنلا ىف باتكو « جارسلا نبال وحنلا لوصأ باتك ىلع شاوحو ىجاجزلل
 ىفوتملا ةياجب ليزن ىبطاشلا ىزفنلا هللا ديبعلو . هيوبيس تايبأ حرش ىف باتك هلو « نيلاوقلاو
 ناكو ةرجهلل 578 ةنس ىفوتملا ىرشخمزلل لصفملا باتك ىلع حرش م1154/ه5147 ةئس اهب

 . بالطلل هسردو هحرش نقتي

 ناك و ىرئازجلا فلخي نب فسوي هركذ راملا اهيوغل عباسلا نرقلا ىف ةياجب ةاحن رابك نمو

 باتكو ىسرافلا ىلع ىبأل حاضيالا باتكو ىجاجزلل لمجلا بانك : ةيلاتلا بتكلا هبالطل حرشي

 ةنس ىفوتملا ىلوزجلا ىسوم ىبأ نوناقو ىرصملا ىوحنلا ذاشباب نبا ةمدقمو ىرشخمزلل لصفللا
 ةنس ىفوتملا ىرصملا ىرب نبأ نع هذخأ ىذلا بضتقملا ىوحنلا هنتم وأ مهل

 نيبوغللا نيب افنأ هركذ راملا ىعلقلا نوميم نب نسحلا نب دمحم هرصاعي ناكو . مه

 شاعو « ةياجب نطوتسا « فلخي نبا لثم اريبك ايوحنو ايوغل ناكو « دامح ىنب ةعلق نم وهو

 مهُؤالضف ةبلطلا نم هرضحي سرد هل ناك ه : هتمجرت ىف ىنيربغلا هذيملت لوقيو اهبالطل سردي
 ؛ راعشألا نم بيرغلا تايبإو ثيدحلاو ريسفتلا ىف ةفلتخملا تاركاذملا هيف ىرجتو « مهّواهبنو

 ملع ىف ايوق ناكو « بتكلا رداون ىف هلثم دجوي داكي ال ام راكفألاو ىناعملا نم ضرعيو

 ةذمالتلا ريثك ناكو « ىنج نب حتفلا ىبأ ننس ىلع كلذ ىف ايراج « ليلعتلل ابحمو فيرصتلا
 نسحأ اهعيمج ىلع موقيو « ةيبدألاو ةيوغللاو ةيوحنلا بتكلا عيمج هيلع ًاَرقتو ٠ باحصألاو
 ناك ىتلا وحنلا بتك نم ىنيربغلا ركذيو . © ةيبرعلا ملع ىف تيقل نم لضفأ وهو « مايق
 لصفملاو هيوبيس باتكو ىسرافلا ىلع ىبأل حاضيالا باتك بالطلل ىعلقلا نوميم نبا اهسردي
 عباسلا نرقلا ىف ةياجب ةاحن نمو . ةيلوزجلاب ىمسملا لوزجلا ىسوم ىبأ نوناقو ىرشخمزلل
 هيربيس باتك هقفي ناكو « اعراب ةيبرعلا ملع ىف ناكو « ةياجب ليزن ىتامغألا دمحم نب هللا دبع
 هدصاقم كرديو ضعب ىلإ اهضعب هلئاسم نرقي ناكو «هب سانلا ملعأ نم ناك ذإ ء انسح اهقف
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 ىرشخمزلا لصفم باك امأ م : هذيمالت ضعب نع القات ىنيربغلا هنع لوقيو « اقيقد اكاردإ

 هلئاسمو وحنلا بكل ةفمعت لع كلذي هاد م«ىداملا نم ةهذنع اناكف ىلوزجلا ىسوم ىبأ نونافو

 مرش م97١1/ه١591 ةنس ىفوتملا ةياجب ىضاق ىجرزخلا نمحرلا دبع نب دمحمو . « هدعاوقو

 نب دمحأ ذفنق نبا ريبكلا هيقفللو . ةديج ةسارد بالطلل اهسردي ناكو « ةيلوزجلا لع مكحب

 ىلع هلو « ةيبرعلا ملع ءىدابم ىف ةيميهاربالا ما؛.ةهم ١ ةنس ىفوتملا ىنيطنسقلا نسح

 أرقي ديفحلا قوزرم نبا ناكو . « كلام نبا ةيفلا ىلإ كلاسلا ةيا » هامس هسا حرش كلام نبا هيفلأ

 فلا كنمو « كلام ب ةيفلآ لع حرش ل ها علما ةنس ل ينيطنسقلا لئاف : نب ميهارإ

 ىمسملا وحنلا ىف عيدبلا هنتم م1751/هالاا“ ةنس ىفوتملا ىسافلا ىجاهنصلا هورجأ نب

 ىف هحورش نمو « حرشلاو سردلاب هنولوانتي رئازجلا ريغو رئازجلا ىف ءاملعلاو . ةيمورجالا
 هرصاعم حرشو م49.0١/ه4858 ةئس ىفوتملا ىسونسلا دمحم ريبكلا ثدحملا حرش رئازجلا

 . م518١"/ه١489 ةئس ىفوتملا ةياجبو نامسلت ليزن ىسلدنالا ىداصلقلا

 نمو « كلام نبا ةيفلأو ةيمورجألا نتم حرشب نونعي ىنامثعلا دهعلا ىف وحنلا ءاملع لظيو
 , ىرجهلا رشاعلا نرقلا ةاحن نم ىعلقلا غابصلا دمحم نب دمحم حرش ذكيح ةيمورجألا حورش
 ىدتبملا ال صقري » هنإ ليق ةزوجرأ ىف ىرامقلا نسح نب ةفيلخ رشع ىناثلا نرقلا ىف اهمظنو
 ىيحي رشع ىداحلا نرقلا يف نيمهملا رئازجلا ةاحن نمو . « اهاقيسوم ةبوذعو اهمظن ةسالسل

 نبا ةيفلأل ىدارملا حرش ىلع ةيشاح هتافنصم نمو م1580/ه95١١ ةئس ىفوتملا ىواشلا
 هيف ءاضتسا وحنلا لوصأ ىف رصتخمو « كلام نبال ليهستلا باتك ىلع حرش هلو « كلام
 دمحم نب مساقلا ىبألو . وحنلا بتك دهاوشل نوحراشلا رثكيو . ىطويسلل حارتقالا باتكب
 ىه « ماشه نبا بتك نم ةثالث دهاوشل حورش ىرجحلا رشع ىداحلا نرقلا ةاحن نم ىئاجبلا
 . ىرغصلا دعاوقلاو بهذلا روذشو رطقلا

 دمحم نب هللا دبع لثم ىضورعلاب تعني كلذلو « هبالطل ضورعلا سردي ناك ةاحنلا ضعبو
 نيب روكذملا ىطعملا دبع نب ىبحيلو .« ىرجحلا سداسلا نرقلا نم ةرخآب ىفوتملا ىنيطتسقلا

 . ةرهمجلا مجعمل ىوغللا همظنو وحنلا ىف هتيفلآ بناجب ضورعلا ىف ةموظنم نييوغللاو ةاحنلا
 تيب ةئام وح ىف ضورعلا ىف ةديصق نيدحوملا رصع ىف ىتبسلا ىجرزخلا نيدلا ءايض مظنيو
 اهبسنيو « هيلإ ةبسن ةيجرزخلا تيمسو اهترهش تراطو « ىفاوقلاو ضورعلا ملع دعاوق اهنمض
 اهب فغشو . ةيجرزخلا بحاص وه سيلو شيجلا ىبأ نبال أطعخ نيرصاعملا نيثحابلا ضعب
 : هحرش ىمسو ةاحنلا نيب روكذملا ذفنق نبا لثم حرشلاب مهمالعأ نم ريثك اهوانتو نويرئازجلا
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 : هحرش ىمسو ديفحلا قوزرم نيا اهحرشو « ةيجرزخلا ضورع حرش ىف ةيفخلا زومرلا طسب »
 اهحرش بناجب هلو ؛ ىداصلقلا اهحرشو (« ةيجرزخلا زومر جارختسا ىف ةيقوزرملا حيتافملا 0(

 ىنأثلا نرقلا لئاوأ ىف ىفونملا سيداب نب تاكربل ناث حرشو م1"ههره١1 55 ةنس ىنوتلا ديفحلا ةرودق ديعسل حرش ةيجرزخلا ىلع ىنامثعلا دهعلا حورش نمو . ضورعلا ىف رصتخم
 . ىرجملا رشع

 ةنس ىفوتملا قيشر نبا هبتك ام ىلع ةغالبلا ةسارد ىف دمتعت - ودبي اميف - رئازجلا تناكو

 ىفال ةنمسصت راط لو ناكو )1 هدعنو رعشلا ةعاتج ىف ةلمعلا 2 هباتك ىف مأ٠ ./[ه

 ةسأرد أبرغو نرش ععيسشت تذخأو . ةيقرشملاو ةيبرغملا ناذلبلا يمت ىف لب اهدحو ناوريقلا

 حاتفملا هباتك وأ هفاصم ىكاكسلا عضو لتم ةايعت امو عباسلا نرقلا ىف اهحورشو ةيغالبلا نوتملا

 هفلختو « ةيوضلار ةيظفللا تانسحملل ةسارد امهب قحلاو « نايبلاو قناعملا ىملع هيف ضرعو
 حاتفملا هبأتك رم ثتلاتلا مسقلا ىف مولعلا هله ىكاكسلا ضرعل عنصو ىنيورغلا ىيطخلا

 ةغالبلا وسرادو "كلذ نم , حاضيالا هامس ناث باتك ىف هاياضف طسب نأ ثبلي ملو « اصيخلت
 د صيخلختلاب ةصاخخو © نيروع ؟ دملا هساتكي ةعسأ و ةيأنع نوعي رئازجلا ريغو رئازجلا ىف , ةيبرعلا

 نايناسملتلا ناريبكلا ناهيقنلا ناكو ٠ هحرشل ةيبرعلا نادلبلا نم ريثك ىف ملاع ريغ درجتي لخخأ
 ىلإ الحر , يسيع ىسوم وبأ هوخأو ىناسملتلا فيرشلا ليح نب نمحرلا بايك ديز وبأ مامالا اني

 امهتلحر ىف ايقلو هئاملع تاقلح نم دوزتلل ىرجحلا نماثلا نرقلا لئاوأل امهبابش ىف قرشملا
 1 قورالت ٍنب رصانل دهع ىف مهب ةاضعلا 5 ىنيزتلا ٠ بيطخلا | ةرمافلا ىف وأ قمل

 ريبكلا فال ؛ ناسملت بالطلل امهسردي ناك لابو ع بالطلا هنع امهذخأيو اعيمج  حاشيإلا و
 عيدبلاو كايبلاو ىناعملا مولع ىف م ايصملا باتك امهيلإ مضو 8147 ةنس ىفونملا ديفحلا قوزرم نبأ

 نب ميهاريإ هرصاعملو . م17810//ه58 ةنس ىفوتملا كلام نيا ريبكلا ىوحتلا نبا نيدلا ردبل
 مصير . ليغملا ميركلا دبع نب دم اضيأ ةحرشو ١ صيخلتلا نتم لع هعضو 2 كتاف

 ارصتخسما اباتك قطنملا ىف ملسلا نتم بحاص يىنامثعلا دهعلا لئاوأ ىف ىرضحألا نمحرلا دبع
 حرشو « عيدبلاو نايبلاو ىناعملا : نوتف ةثالثلا ىف نونكملا رهوجلا » : هامس ةغالبلا مولع ىف
 : هام م1ا/.8/ه6١١١ ةئس ىفوخلا ىرغثلا فسوي نب دمحم حرش هحورش نمو « ارارم
 نيمالا نيا مسأب روهشملا رداقلا دبع نب لع ضو ؛ نوثكلا رهوجلا ىف نوفدملا رسلا 0 /
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 دهع رخاوأ ىف اًركبم اًدقان ناوريقلا ىلإ رئازجلا ىف ( ةيدمحملا ) ةليسملا ةنيدم ىدهتو
 ةباتكلا نسحي ارعاش ناكو « ىلشهنلا ميركلا دبع وه ( ه 85 - 758 ) نيكلب نبروصنملا

 . م1١1؟/ه 4.07“ ةنس ىفوت نأ ىلإ اهب لظو اهنيواودب ةلودلا هتقحلاف اًديجم اًرعاش ناك اك

 ملع ىف عتمملا باتك وه ةيبرغملا دالبلا ىف ةيدقنلا تاباتكلا ةروكاب دعي باتك دقنلا ىف هلو

 ةئامسمخ ىف عقي نيقباسلا ءابدألا دح-أل هنم ارايتخأ ىبعكلا ىجنم روتكدلا رشنو . هلمعو رعشلا
 تايختتتم ىلع باتكلا ىنب ىلشهنلا نأ ىلع رايتخالا اذه لديو . اديج اًيملع اقيقحت اهققح ةحفص

 قيشر نبأ اهب عفتنا ةبقاعتم باوبأ ىلع تابختنلا عزوو « ةيدقن تارظن اهلّلختت ةيرثنو ةيرعش
 ىف ىجنم روئك دلا كلذ حضوأ ا م هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا » : هباتكل هفيلأت 7

 نم ةئلاثلا ةحفصلا ذنم ةفلتنمم صوصنو باوبأ نم ناباتكلا هيف ىقتلي ام نايبب قيقحتلا شماوه
 ب علا تبقعت مل روثنم مالكلا لصأ » نأ نم هّلاق ام ميركلا دبع نع قيشر نبا لعن د عتملا

 وه قطنملا ناك ذإ « اهرثام نيمضتو اهعئاقوو اهتقباس ركذو اهلاعفاب ءانغلا ىلإ تجاتحاو كلذ

 هلك مالكلا ناكو » : لاقف قيشر نبا هعبتو 6« مهتدقأ ملح مهتنسلاو 6 مهوقع نع ىدؤما

 . « ةحلاصلا اهمايأ ركذو اهقارعأ بيطو اهقالخأ مراكمب ءانغلا ىلإ برعلا تجاتحاف « اروثنم

 هيف ددري لئامم لصفب قيشر نبا هعباتيو « رعشلا لضف ىف الصف ”4 ص ميركلا دبع دقعيو
 ةدودعم نطاوم ىف نكلو هب حرصي دق هنأ قحلا نمر . ( 19 و 51 ىتحفص رظنا ) هلوقي ام
 قيفحم ) ةدمعلا ىف وهو ”١57 ص ءارعشلا باقلا باب لثم اباوبا هنع ذحناي دقو « ةدمعلا نم

 ١7١ ص ضارعألا نع هب مهبذو رعشلاب برعلا ءامتحا بابو 71/١ ( ديمحلا دبع نيدلا ىبحم
 باب قيشر نبا دنع وهو ١59 ص لاّؤسلا نم ةفنألا بابو 49/١ ىف قيشر نبا دنع وهو
 نيا دنع دجتو ٠ : شماحلا ىف ىجنم روتكدلا لوقيو 1 ص هنم ةفثألاو رعشلاب بسكتلا
 زاجنتسالاو ءاضتقالا باب لثم هب ةقالع اهل ىرخأ باويأ نمض بابلا اذه نم ةريثك الوصف قيشر

 وهو ”١517 ص هءاجفأ هطحو مس دملا هب هون نميف باب كلذ نمو . ةدمعلا نم يناثلا ءزجلا ىف

 نبا دنع وهو 71/8 ص ءارعشلا ضرعت نع ىهنلا هيف باب كلذ نمو . 79/١ قيشر نبا دنع

 ةيرثنو ةيرعش : ةيبدأ اصوصن عوضوم لك ىفو باب لك ىف لمحي باتكلاو . 51/١ قيشر
 عم فهرم ىبدأ قوذ نم ىلشهنلا ميركلا دبع هكلتمي ناك ام ىلع- ةحضاو ةلالد - لدت ةعيدب
 عناص نعي مل ةعراب ةيدقن تارظن ضعب لمحي ناك باتكلا لصأ نأ ودبيو . ضرعلا نسح
 نم لوألا ءزجلا ىف دقع ذإ , اهنم قيشر نبا لجسم ليلدب « اهتابثإي باتكلا نم راتخملا
 رعشلا ىف مدقي ال نأ ىغبني هنأ ىف ةبيتق نبا بهذم هيف بهذ نيثدحلاو ءامدقلل الصف ةدمعلا

 ع هجئأدح وأ همذق لع ال رعشلا ةدوج ىلع كلذ ىف لوعلا ذإ « هتثادحل ثيدحلا الو همدقل ميدقلا

 ( ىلشهتلا ١ ميركلا دبع هب ىنأ لصف نم نمحأ عونلا اذه ىف رأ ملو » : لوقي نأ ثيليالو
 : لاق هنإن
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 ”سحتسيو «رخآ ىف نسحيالام تقو ىف نسحيف « دالبلاو ةنمزألاو تاماقملا فلتخت دق»
 ديجتسا امب نامز لك لباقت قاذحلا ءارعشلا دجنو « هريغ لهأ دنع نسحتسي ال ام دلب لهأ دنع
 ةدوجو لادتعالا كححو ءاوتمالا نرسح- عم جرخت ال نأ كعب ع هلهأ دنع هلامعتسا رثكو هيف

 ضعب ةرصبلا لهأ لامعتساك هريغ ىف اريثك لمعتست ال ظافلأ دلب ىف تلمعتسا امبرو « ةعنصلا
 نيسحتلاو ديوجتلا انأ هراتخأ ىذلاو : لاق . مهتاياكح رداونو مهراعشأ ىف سراف لهأ مالك
 « هركتسملا ئشحولا نع دعبيو « رهدلا ىلع هرباغ- ىقبيو « رعشلاب سانلا ءاملع هراتخي ىذلا
 . « ةئسحلا ةراعتسالاو بيصملا هيبشتلاو 'ئاسلا لثا نمضتيو « لحتنملا دلوملا نع عفتريو

 اهيف رادملا نأو ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب فلتخت رعشلا ىف ةدوجلا نأ ىري ميركلا ديعف
 لامجو قسنلا نسح ىلع اهيف رادملا امنإ ابرغ دلب نود اقرش دلب لع الو ةثادحلاو مدقلا ىلع سيل
 وأ الرج انيصر نوكي لب انغ افاسفس ادلوم الو ايفاج ايشوح مالكلا نوكي ال ثيحب ةغايصلا
 قيشر نبا عم ىضمنو . ةعرابلا تاراعتسالاو تاهيبشتلا نيوالت نم لمحي ام عم اسلس اقيقر

 ميركلا دبع نع هيف رك لي رعشلاو ءارعشلا ىف اباب دقعي هدجنف ةدمعلا هباتك رم 0 ءزجلا ىف

 ةنسحلا ظعاوملاو دهزلا باب ىف ناك ام كلذو « هلك ريخ وه رعشف « فائصأ رعشلا » : هل
 ىف لوقلا كلذو « هلك فرظ وه رعشو « كلذ هبشأ امو ريخلاب هب لثمت نم ىلع دئاعلا لثملاو
 كلذو « هلك رش وه رعشو « بادآلاو ىناعملا نم هب نتفي امو هيبشتلاو توعنلاو فاصوألا
 لك ىلإ لمي نأ كلذو «هب بّسكتي رعشو « سانلا ضارعأ ىلإ رعاشلا هب عّرست امو ءاجمطلا

 . « همهف ةهج نم هيلإ ىتأيو وه ثيح نم ناسنإ لك بطاخيو اهيف قفني أم قوس

 دهزلا نم ميوقلا نتّسسلا ىلإ ىدهي ىذلا رّيخلا هنمف « رعشلا ضارغأ ىصقتست عاونأ ىهو
 سفنلا هيلإ ميرتست ام هنمو «ىنافلا ةايحلا عاتم ىلع باوثلا نم هللا دنع امل اراثيإ ميقتسملا كولسلاو
 ىذلا ع ذقملا ءاجحلا وهو صلاخ رش وهام هنمو «ةفيرطلا ىناعملاو مكحلا نمو ةعيبطلا فصو نم

 لك ىف عفتلاب هبحاص ىلع دوعي ىذلا ميدملا رعش وهو ء هب بسكتي ام هنمو ءضارعألا كهتني

 : هلوق ميركلادبعل هيف ركذيو «هتينبو رعشلا دحل اباب بابلا اذه بقع قيشر نبا دقعيو .قوس
 فئنص لك نم عّرفتي مث « وهللاو ةمكحلاو ءاجحملاو ميدملا : ةعيرأ رعشلا فانصأ عمجي 0,

 باتعلاو مذلا ءاجملا نم نوكيو « ركشلاو راختفالاو ىئارملا حيدملا نم نوكيف نونف كلذ نم

 درطلاو لزغلا وهللا نم نوكيو « ظعاوملاو ديهزتلاو لاثمألا ةمكحلا نم نوكيو « ءاطبتسالاو

 ىف بهو نبا نع اهلقن ميركلا دبع اهركذ ىتلا ةعبرألا رعشلا نونفو . « رومخملاو رمخلاو
 حيدم وه ذإ ءائرلا هنم حيدملاف « رعشلا ضارغأ لك اهيلإ دري فيك فرع دقو «ء شنلا دقن هباتك

 نأ جيدم رك شيلا كليلكو « هسفنل يدم ء همظن ىذلا رعاشلل يدم وه ذإ رخفلا هنمو « تيم

 نالخخديف ءاطبتسالاو باقعلا ام ءاجحلا ىف مذلا لاخدإ لهسلا نمو « هلضفب نافرعو هيلإ مدقي

 اهيف لخدي 5 ةمكحلا ىف لاثمألا لخدت قحبو . ءاجه نابلقتي دق ذإ عسوتلا نم ءىشب هيف
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 نم رظتتي امو ناسنالا ريصم ىف لمأتلاو لاثمألا برض ىلع ناموقي امهنأل ظعولاو ديهزتلا
 ديصلاب وأ لزغلاب ةداجلا ةايحلا نع لاغشنالا وهللا ىف لخديو « ةرخخآلا ىف ءاقشلا وأ ةداعسلا
 . « نجاملا وهللا روص اوسأ رمخلاب وأ

 عتمملا باتك نع قيشر نبا اهلقن ىتلا ةفلاسلا ثالثلا رقفلا قيرط نع انفرع اننأ حضاوو

 نظنو « هباتك اهنمض ىتلا ةيدقنلا هتارظن نم ابناج ىلشهنلا ميركلا دبعل هلمعو رعشلا ملع ىف
 رايتخالا اذه عناص - انركذ م - اهلمهأ ةلئام ىرخأ ةيدقن تارظن باتكلا ىف ناك هنأ انظ

 ىلع دقان رئازجلا ىف ميركلا دبع دعب رهظي ملو . ىبعكلا ىجنم روتكذلا هرشنو هققح ىذلا
 اشنو ةيرئازجلا ةليسملاب هلثم دلو ىذلا هنطاوم ذفلا دقانلا قيشر نبا روهظ نم ناك ام الإ هتلك اش

 اهب بداتف ناوريقلا ىلإ ةرشع ةسداسلا نس ىف رجاهو ةغايصلا ىهو هتعنص هوبأ هملعو اهب

 : اهئابدأو اهلهأ نم دع ثيحب هتايح ةيقب اهل اننطوتسم لظو ةيدقنلاو ةيبدألا هتيهوم اهيف تجضنو
 رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا هباتك نعو هنع ىسنوتلا ميلقالاب صاخلا مسقلا ىف انثدحت كلذلو
 . رصعلا اذه لاوط ةيبرغملا نادلبلا هتجتنأ ىدقن لمع عورا قحب دعي ىذلا هدقنو
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 ٠ مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفنلاو تاءارقلا 2'”هولع
 نيحو « هتوالتو ميركلا نارقلا ظفح ىلع اهبراغمو ضرألا قراشم ىف نوملسملا فكعي

 نأدب الو برغملا ىف نوريثك نوئرقم قرشملا ىف اهتمثأ نع اهلمحي ذخأ تاءارقلا هيف تأشن
 نبال ءارقلا تاقبط ىف ةياهنلا ةياغ ءارقلا ىف عجار (1)
 ةيغبو ىنيربغلل ةياجي ءاملع ىف ةياردلا ناونعو ىزرجلا
 ءايلوألا ركذ ىف ناتسبلاو نودلخت نب ىيحيل داورلا
 لاجري فلخلا فيرعتو ميرم نبال ناسملتب ءاملعلاو

 دعس روتك دلل ىفاقثلا رئازجلا خيراتو ىرانفحلل فلسلا
 داورلا ةيغيو ةياردلا ناونع نيرسفملا ىف رظناو . هللا

 رئازجلا باتكو فلسلا لاجرب فلخلا فيرعتو ناتسبلاو
 خيراتو رئازجلا ىف ةيملعلا ةلاخلا ىف ىندملا قيفوت دمحأال
 رشع مبارلا نرقلا ىلإ رشاعلا نرقلا نم ىماقثلا رئازجلا
 برعلا ىبا تاقبط نيثدحنلا ىف عجارو . هللا دعسل

 ةريخذلا نم لوألا ءزجلاو نوحرف نبال بهذملا جاييدلاو

 ةياردلا ناونعر ىنبطلا ىنب ةرسأ ىف ماسب نال
 فيرعتو ناتسبلاو ذفنق نيال تايفولاو داورلا ةيغبو
 ىفاقثلا رئازجلا خيراتو ىندملل رئازجلا باتكو فلخلا
 برعلا ىبأ تاقيط ءعاهقفلا ىف رظنار . هللا دعسل
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 رداصم نم ركذامو ىكلاملل ضايرلاو ىشخلاو
 ةياردلا ناونعو نوحرق نبال بهذملا جاييدلاو ةيضايالا

 ىف هقفلا ملعو ؛ نيثدحغلا ىف رداصملا نم هعم ركذ امو

 ةيمالكلا بهاذملا ىف عجارو . نودلخخ نبا ةمدقم
 نيرصعلا ىف امهنع هانبتك ام ىرعشألاو لازتعالا ةصاخخو
 سنوت ىف هانيتك ام كلذكو ىناثلاو لوألا نييسابعلا

 برغملا خيرات ىف زوبد ةيضابالا ءىدابم ىف رظناو
 رئازجلاو برغملا ىف هرشنو لازتعالا ىف عجارو ٠ ريبكلا
 تاقيطو لازتعالا لضف باتك هسوم لصاو دهعلت

 ةيضايإ نيب ةرظاملا ىف رظناو . ديس داّوف قيقحتي ةلزتعملا

 ةمئألا رابخأ امهنيب برحلا بوشنو ةلزتعملاو ترهات
 مالكلا ملع فيلات ىف رظناو « ريغصلا نيبال نييمتسرلا

 رئازجلا خيراتو « فلخلا فيرعتر ناتسبلا اهترثكو
 مالكلا ملع ىف نييضابالا تاباتك ىف عجارو . ىفاغثلا
 . ىندملا قيفوت دمحأل رئازجلا باتك



 نم ىرزجلا نبأ ركذيو « ةيمالسالا دالبلا ةيقب لثم نيئرقملا ءالؤه نم ريبك ظح رئازجلل ناك
 ريبك نوريخ نبا ذيملت ةياجب ليزن ميهاربإ نب مكحلا دبع ئىرجملا عبارلا نرقلا ىف اهئارق رابك

 ىف لازت ال ىتلا ةءارقلا ىهو عفات نع ىرصملا شرو ةءلرق هنع لمح دقو تاوريقلا ىف ءارقلا

 ةرابح نب ىلع نب فسوي ىرجملا سماخلا نرقلا ىف ءارقلا رابك نمو . مويلا ىلإ ةيبرغملا دالبلا
 هنإ ىرزجلا نبا لوقيو « رشعلا تاءارقلا ىف لماكلا باتك هلو « بازلا ةمصاع ةركسي نم

 نيتسو ةسمخو ةامثالث ىقل هنإ لماكلا هيتكل ىف ركذيو , تاءلرقلا بلط ل داليا اع

 نرقلا ءارق نمو . اخيش نيرشعو نيئثاو ةئثاه هباتك ىف مهنم ركذو ءارقلا خويش نم أكرم

 ةتس ىفوتملا ىعلقلا هللا دبع نب دمحم تاءارقلا لم هنعو زيزعلا دبع نب دمحم ءارفع نبا سداسلا

 ناكو . هب اوعفتتأو ساتلا أرقأو ةياجبب ةيذاتسألل سلج هنإ ىنيربغلا ٍلوقيو ما1/ه01

 هلو « ريثك قلحت هنم دافتساو ملاع هيلع رق ىرفاعملا دمحم نب دمحأ ءىرقملا ةياجبب هرصاعي

 ةنس ىفوتملا ىفدصلا دمحم- نب دمحأ لثملابو « « عبسلا تاءارقلا ىف ىنادلل ريسيتلا باتك رصتخم

 هياغ ىف ىرزجلا نبا مهركذ نيذلا عباسلا نرقلا ءارق نمو . شرو ةءارق ىف ناباتك هلو 4
 « بالطلا اهب ارقأو ةياجب نطوتسا ه1[ 1614 ةئس ىفوتملا رهاز نب لع نب ديعس ةياهنلا

 عماجي ةبطخلاو ةضيرفلا ةماقإ ىلو م 15917//ه 599 ةنس ىفوتملا ىناتكلا حلاص نب دمحم هلثمو

 لصفم بالطلل رقي تاءارقلا هئالمإ عم ناكو « اماع نيثالث ىلع فيني ام مظعألا ةياجب

 ىرجحلا نماثلا نرقلا ىئرقم نمو . ىبنتملاو مامت ىبأو ةتسلا راعشألا نيواودو ىرشخمزلا

 ىقيفلبلا دمحم نب دمحم ذاتسأو ىناتكلا حملاص نب دمحم ذيملت ىئاجبلا نويرغ نب دمحم نب دمحم

 دمحم عي دمحأ نماثلا نرقلا فصتنم ىف نيئرقملا نمو . نامثلا تاءارقلا ءىرقي ناكو « ةياجيبب

 ىرامغلا ىسوم نب ىيحي كرقلا اذه نم ىناثلا فصنلا ىئرثم نمو « ةنيطنسق ءىرقم ىواوزلا

 . تاءارقلا ىف ناسملت لهأ خيش ىجاهنصلا ىلع نب بوقعي هرصاعي ناكو . ةياجب ءىرقم

 ةاذاحم ىف ةزوجرأ تاءارقلا ىف هلو « ديفحلا فوزرم نبا عساتلا نرقلا ىف ءارقلا رابك نمو

 هلو ىسونسلا فسوي نب دمحم نرقلا نم ةرخأآب تاوءارقلاب ةيانعلا يف هالتو « ةروهشملا ةيبطاشلا

 ىدومصملا دمحأ نب دمحم هرصاعي ناكو , عبسلا تاءارقلا ىف رصتخمو ةيبطاشلا ىلع ريبك حرش

 نيب فالخلا اهيف ضرع « ةيكملا ةءارقلا ءىدتمل ةيكحما ةحئتلا و مساب زجر تاءارقلا ىف هلو

 بيرقت باتك هلو ىنارهولا نورقش نب دمحم هيرصاعم نمو « ىندملا عفانو ىكملا ريثك نبا ةءارق

 دهاجم نيا ثيدح ىف كلذ نم رثكأ ىهو « عفانل ( تاياورلا قرط ) رشعلا قرطلا ىف ؛ عفانلا

 ىنامثعلا دهعلا ىف ةواوز ترهتشاو . « ةعيسلا » : هباتككل هتمدتم ىف عفان ةءارق ديناسأ نع

 نب دمحم رشع ىناثلا لئاوأو رشع ىداحلا نرقلا رخلوأ ىف مهرهشأ نمو « اهيف نيئرقملا ةرثكب

 ىف نورخا نوئرقم رئازجلاب ناك نإ ديالو . عبسلا تاءارقلا هنع نوذحنأي باللطلا ناكو ةلوص

 ف



 اهءارو ام ىلإ امبرو ؛ رشعلا تاءلرقلا نم اهدعب ام ىلإ عبسلا تاءارقلا نوزواجتي اهريغو ةواوز

 . تاءارقلا نم

 ؛ ىرجهلا سداسلا نرقلا ذنم ةصاخو « تاءارقلا ىف اهطاشنل لئامم ريسفتلا ىف طاشن رئازجللو

 نس الجرو : هتدلبب ىفوتملا ىضابالا ىنالجرولا ميهارإ نب فسويب ىقتان هينو
 باتك ريسفتلا ىف هل ناك هنأ رئازجلا بانك ىف ىندملا قيفوت دمحأ ركذيو م / ه ها/ث

 ىلارحلا دمحأ نب ىلع مهنمو « عباسلا نرقلا ذنم رئازجلاب نورسفملا رثاكتيو . اًءزج ٠١ ىف ريبك

 ليبس هيف كلس ىلاعت هللا باتك ىلع ريسفت هل » : ىنيربغلا لوقيو « هركذ راما ةياجب ليزن
 شيعلا ىبأ نبا ناسملتب عباسلا نرقلا ىرسفم نمو «افرح افرحو ةظفل ةظفل هيلع ملكتف ريرحتلا

 تاك راشم هل : داورلا ةيغب هباتك ىف نودلحع نب ىبحي لوقي هيفو ميحرلا دبع ني دمحم ىجرزخلا

 فيرشلا ىرجملا نماثلا نرقلا ىرسفم نمو . زيزعلا باتكلا رسف انقتم افلؤم ناك و ملعلا نونف ىف

 ىف نارقلا رسف » : ميرم نبا لوقي هيفو « ةيطاق برغملا مامإ دمحأ نب دمحم ىناسملتلا ىنسحلا

 هتغالبو هنايبو هتاءارقو هوحتو هفورحب املاع ناكو « باجعلا بجعلاب هيف ىتأ ةنس نيرشعو سمح
 م1408/ه م١١ ةنس ىفوتملا ىتابقعلا ديعس عساتلا نرقلا ىرسفم نمو . « هيناعمو هماكحأو

 ةنس ىفوتملا دئاف نب ميهاربالو « ةليلج دئاوفب هيف ىتأ ةحتافلاو حتفلاو ماعنألا ةروسل ريسفت هلو

 ىناسملتلا ىبلاعنلا نمحرلا دبع ريبكلا رسفملاب ىقتلنو . ميركلا نارقلل ريسفت م 4١ه /ه مهال

 هيف رصتخا ةيلاتلا روصعلاو هرصع ىف هترهش تّود ريسفت هلو م41١/./ه ماله ةنس ىفونملا

 : هتمدقم ىف لوقي « ريسفتلا بتك نم تارشع ىلإ هيف عجرو ىسلدنألا هيطع نب قحلا دبع ريسفت

 نم هريغ نم ةمج لئأوف هتدزو « ةيطع نبأ ريسفت هيلع لمتشا امب مهلا هللا دمحب - هتتمضخ م

 ةئام نم بيرق كلذو ؛ تابثألا نع هتيورو هتيأر اهيسح ةمألا هزه مالعأ تاقثو ةمئألا بتك

 نم لكو « نيققحما ىف دودعمو نيدلاب روهشم ماماإل بوسنم وهو الإ فيلأت اهنمامو « فيلأت
 نم اكيش لقنأ مو 2 تلوع هيدسأبع ظفل ىلعو تلقن هفيلأت نمف اكيش نيرسفملا نم هنع تلقت

 . « نآرقلا ريسفت ىف ناسحلا رهاوجلا 2: هريسغت ىمس دقو « للزلا ىف عوقولا فوتخ ىنعملاب كلذ

 اريسفت فلؤي مل قرشملا نأ ىلع - حوضوي -- لدي ريسفت ةئام ىلإ فيلأتلا ىف عجر هنإ هلوقو

 ىلإ ىقرشملا ىملعلا ثارتلا لقت نم لمعلا اذه صتخي الو . رئازجلا ىلإ خويشلا هلقن الإ امهم

 مالكلا ملعو هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو تاءارقلا ىف ثارتلا اذه مع دقف « هدحو ريسفتلاب رئازجلا

 نيذلا ةرربلا هخويشو نييرئازجلا ملعلا بالط لضفب « ةغللا مجاعمو وحنلا بتكو خيراتلاو

 دمحم و . ةيبرغملا ميلاقألا نم رئازجلا ريغو رئازجلا نادلب ىلإ ةيضاملا نورقلا لاوط هنولمحي اولظ

 ذيمالت نمو . فاشكلاب ىمسملا ىرشخمزلا ريسفت ىلع ىنازاتفتلا ةيشاح رصتخم ىسونسلا
 . «ريسفتلا مولع ىف رينملا ردبلا م : :هتافنصم نمو « هركذ راملا ليغملا ميركلا دبع نب دمحم ىيلاعتلا

 ىف هلو م 1780/ه ٠١95 ةنس ىفوتملا هركذ راما ىواشلا ىبحيب ىنامثعلا دهعلا ىف ىهتلنو
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 نب قحلا دبع ىلع طيحملا هريسفت ىف ىسلدنألا نايح ىبا تاضارتعا ىلع هتبوجأ ىف بانك ريسفتلا
 ىبأب بقلملا رداقلا دبع نب دمحأ نب دمحمب ىقتلن رصعلا اذه نم ةرخأبو . ىرشخمزلاو ةيطع
 . تادلجم ةثالث ىف ريسفت هلو « سار

 دالبلا ةيقب لثم كلذ ىف اهلثم ىوبلا ثيدحلا تاسارد ىف طاشنلاب رئازجلا ترحخزو

 : ةيقرشملاو ةيبرغملا نادلبلاو سلدنألا نم اهيلإ نيحزانلاو اهئانبأ نم نوئدحملا اهب رثكف ةيمالسالا
 ةرصيلا لهأ نم ىميمتلا دمصلا دبع نب دابع رمعموبأ نيثدحملا نم اهيلع نيدفاولا لئاوأ نمو
 نب ءاطعو ىرصبلا نسحلا ىقل كلذكو هدمتعم هيلعو كلام نب سنأ ىباحصلا ىقل دق ناك

 ىانأ هنع ثيدحلا لحنا ةيبرغملا داليلا مدقو ثيدحلا اعيمج مهنع ىورو نييعباتلا حائر ىبأ

 ىور هنإ هتاقبط ىف برعلاوبأ لوقيو « ىفوت اهبو ةنيطتسقو ناوريقلاو سلبارط ىف نوريثك

 . نمو . هنع ثيدحلا ذخأ نم ةرثكب روهشم هنكلو هريغ اهوري مل سنأ نع ثيدحلا ىف ريكانم
 موه. ها"45 ةنس اهب ىفوتملا ةياجب ليزن نولحف نب ديعس سلدنألا نم اهيلإ حوزنلا ىف اوركب
 بتك دحأ نيسلا هياتك ىئاسنلا نع لمحو قرشملا ىلإ لحر دق ناكو « ةنس نيعستو ثالث نع
 اذه سفن ىفو . ةيسلدنألا نادلبلا نم عامسلل ةلحرلا -هيلإ تناكو « ةروهشملا ةتسلا حاحصلا
 ناكو «م17١1/ه4.7 ةئس هتافو ىتح ناسملت ىدوادلا رصن نب دمحأ نطوتسا عبارلا نرقلا
 بازلا ةمصاع ةنبط ىف ترهتشاو . ةحيصنلا هامس ىراخبلا حيحص ىلع حرش هلو اريبك اهيقف
 ىنبطلا هللا ةدايز نب كلملا دبع اهنمو « ىوبنلا ثيدحلا ةياورب ىنبطلا ىنب ةرسأ ىلوألا نورقلا ىف
 ىقل « دمحأ نب بوقعي ناسملتب سداسلا نرقلا ىثدحم نمو . 4هال ةنس ىفوتملا ةبطرق ليزن
 ىلإ اهب بالطلا ثّدحف ناسملت ىلإ داعو ه١١ ةنس ىفدصلا ىلعابأ سلدنألا ىف ةيسرمب
 : هرك ذ راملا اهب ىفوتملا ةياجب ليزن ليبشالا قحلا دبع نرقلا سفن ىف نيثدحملا رابك نمو . هتافو
 عمجلاو ىطسولا ماكحألاو ىرغصلا ماكحألاو تادلجم تس ثيدحلا ىف ىربكلا ماكحألا هلو

 ةداعس ني ركب وبأ هنطاوم هرصاعي ناكو . ملسم حيحصو ىراخبلا حيحص : نيحيحصلا نو
 اداقن اطباض ناك » : ميرم نبا لوقيو م4١1١/ه"٠٠ ةنس ىفوتملا ناسملت ليزن ليبشالا

 نب فسوي نييضاباإلا ىثدحم نمو . ىجرزخلا شيعلا ىبأ نبا هذيمالت نمو « ةياورلا ىلاع اثدحم
 ىرصبلا ىضابالا بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت هلو نيرسفملا نيب هركذ راملا ىنالجرولا ميهاربإ
 ىفوتو ةياجب نطوتسا ىواوزلا ايركز وبأ عباسلا نرقلا ىثدحم نمو . مالم /[ها ةنس ىفونلا

 نمو . ةيلاع نس نع هتافو ىلإ ىراخبلا حيحص هيلع أرقُي ناكو م4١1١/ه١51 ةئنس اهب
 م11 147/ه5 1417 ةنس اهب ىفوتملا سادنم نب مساق نب دمحم رئازجلا ةنيدم ىف نرقلا اذه ىثدح
 ىفوتملا هللا دبع نب حتف نب ىلع ةياجب ىف هرصاعي ناكو . ثيدحلا مولع سيردت ىلع فكعي ناكو
 ىلإ هتلحر ىف هذا ىدلا ىراخبلا حيحصل ىلاعلا هدنسي رهتشاو م11 همه ةنس اهب

 ةيساسألا تاياورلا ىدحإ هتياورو تتقولا ىبأ نع سنوي نب دمحم ىبأ نع هذخأ ذإ « قرشملا
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 هتياور تقولاوبأ عمسو « هصوصت قيقحتو ىراخبلا حيحص جارخإ ىف ىنينويلا اهيلع دمتعا ىتلا
 ليعامسإ نب دمحم مامالا نع ىبِبيَفلا فسوي نب دمحم نع ةيومح نيإ نع ىدوادلا نسحلا ىبأ نع
 ذخأل ةياجب ىلإ اولحرف نويسلدنألا هي عماست « ىراخبلا حيحصل لاع دنس وهو . ىراخبلا
 نب دمحم نب دمحأ هرصاعي ناكو . دنسلا اذه نع هل مهدنس روصقل هنع ىراخبلا حيحص ةياور
 . ةيلاع ةياور ثيدحلا ىف هل تناكو م1768١/ه“”651 ةنس ىفوتملا ةياجب ليزن ليبشالا جارسلا
 . م155ه/ه5514 ةنئس اهي ىقوتملا ةنيطنسق : هدلي ثدحم ذفنق نب ىلع نب نسح امهرصاعي ناكو
 بحاص ىنيربغلا دمحم نب دمحأ ةياجبي ةعامجلا ىضاق هيقفلا ثدحملا نماثلا نرقلا علطمب ىفوتر
 . ةياجب ءاملع ىف ةياردلا ناونع باك

 نب دمحمو 1 ةنس ىفوتملا ىئاجبلا لهابلا ى نب دمحم ىرجملا نمانلا ترقلا ىب اد نعو

 ليلج حرش هلو « هريغو ىراخبلا ثيدح انعمساو ثيدحلا ىف حضاو قيرط هل ناك : تايفولا
 ىفو ٠ ضايع ىضاقلل ءاقشلا باتك لع حرش اضيأو ؛ ثيدحلا ىف ماكحالا ةدمع باتك لع
 نيثدحا رابك نمو . سيداب نب لوميم نب نسح اهيضاقو ةنيطنسق ثدحم ىفوت هاإ/ل614 ةئس

 : ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا تاتشا عماج ةقثلا ثدحملا ظفاحلا « بيطخلا قوزرم نبا ديفح هنأ
 ىفو وحنلا ىفو انب رم 5 قطنملا ىف فلُوي وهف « هيف فلا الإ ايلقن الو ايلقع املع كرتي ال ناكو
 سرديو ةقيدحلا مساب ىرغصو ةضورلا مساب ىربك نيتزوجرا ثيدحلا مولع ىف مظنيو هقفلا

 هرصاعي ناكو . ةغالبلاو ةيبرعلاو وحنلاو ىكلاملا هقفلا ىف تاهمألا ىوس ثيدحلا ىف ماكحألا
 حيحص ىلع حرشو ىراخبلا حيحص ىلع حرش هلو م447١ /هم48 ةنس ىفوتملا وغاز نري كبح
 لع ىف إ حرشل رصتخم هلو 2« ىسونسلا دمحم مامالاب نرفلا اذه نم ةرحخاب ىمتلنو . ملسم

 دهعلا ىف ىقتلنو . هيلع ىشكرزلا حرشل رصتخمو ىراخبلا تالكشمب هصخخ حرشو « ملسم
 ميحعص ةصاخو تيدحلا 1-5 تاهما سعب باللطلل لوسردي نيريثك ءاملع ءاعماب ىنامثعلا
 عضوب ىنع دق ةرمج ىبأ نبا ناكو . ناضمر ىف همتخل تاناجرهملا ماقت تناكو « ىراخبلا
 ريزعلا دبع رصعلا م ةرحخأي عصضيو . ىجاجملا رداقلا دبع هج رشف ىراخبلا حيحصل روتي

 هرصاعم عصيو َ ءازجأ هةر الث ىف ا( تيبحح نب عيبرلا كلئسمم ةيساجل ارصتخم ىضابالا ىنيمشل ا

 . ىراخبلا حيحص ىلع ةيشاح رامع نب دمحا

 اذه ىف انب ٌرمو . ميركلا نارقلا مهظيفحتو ةيمالسإلا ةعيرشلا اهلهأ ميلعتو ةيبرغملا دالبلا نم اهريغو رئازجلا ىف مالسالا رشنل ةحتافلا شويجلا نم نوريثك درجتي ىمالسالا متفلا لنمو
 ٠١و



 كرتي ظيحملا ىتح هشيج ةريسم لالخ لظ ( ه81-15 ) ريصن نب ىسوم نأ فيك لصفلا
 ميلاعت ىلع مهنوفقيو نارقلا هلهأ نوظفحي نيملعم رئازجلا ريغو زئازجلا ىف ىبرغم دلب لك ىف
 ناكو ء ىرجحلا لوألا قرقلا لاوط كلذي نيمئاق نوملعم لظيو . ةيبرعلا دعاوق ىلعو مالسإلا

 سانلا اوملعيل ءاهقفلا نم ةرشع ناوريقلا ىلإ لسرأ دق نرقلا اذه رخا ىف زيزعلا دبع نبرمع
 - كاذدنيح هعيمج برغملا ةمصاع - ناو ريقلا ىف رهدزت تدذيعأ نيحلا اذه ذنمو « ةعيرشلا ضورف

 ىف اهوثيبو هقفلا ةفرعم اونسحيل اهنومّري رئازجلا لهأ نم نوريثك ذخأو « ةيهقفلا تاباردلا
 هئاهقف تاقلح نم لهنلل قرشملا ىلإ لحريف ناوريقلا بابشب ىدتقي نم - مهنم ناكو « مهتادلب
 لئاوأ نمو . ( ه97١-1/9 ) سنأ ني كلام مامالا ةقلح ةصاخو قارعلاو زاجحلا ىف زابكلا
 ىقتلتو . ئواوزلا هللا دبع مساقلاوبأ هيلع ةذملتلاو هيلإ عامتسالل ةنيدملا ىلإ نيلحارلا نييرئازجلا
 كراشي ناك ىذلا ىنبطلا ميهاربإ وه ىرئازج هيقفب ةرجهلل ثلاثلا لئاوأو ىناثلا نرقلا رخخاوأ عم

 . ءاضقلا 7 تارفلا 5

 مامالا اهرومأ ىلوتو ىناثلا نرقلا طساوأ ذنم تأشن دق ةيضابالا ةيمتسرلا ةلودلا تناكو
 برغملا خيرات ىف زوبد ذاتسألا :هيلإ بسني ذإ نيبضابالا ءاهقفلا لئاوا نم وهو « باهرلا دبع

 طساوأ ىف ةيكلام ةاضق رهتشاو . ةسوفن لزاون ىمسي هعابتأل ةيعرشلا هيواتف عمجي اًيتك ريبكلا
 ةمصاع : كناوريقلا ىضاق ب نيح رئازجلا ندم ضعب ىف نونحس مهالو ثلاثلا نرقلا

 ةليم ىضاق روصنم نب ىلعو ةنبط ىضاق نودمح مهنم كاذنيح رئازجلا ىقرشو ىسنرتلا ميلقإلا
 هوسرد ىذلا ىكلاملا هقفلا رشنب نونعي اعيمج اوناكو « بازلا ىضاق ىمهسلا دلاخ نب ىسحيو
 ىرجشا ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف نييرئازجلا ءاهقفلا نمو . نونحس مهذاتسأ لع

 فرُعأ نم ناكو ماا اه ةئس ىفوتملا ىئاجبلا ةملس نب لضف ذاتسأ جئايس نب كلملا دبع

 دجسملاب - سردو - أرقأ ع هنم عامسلل هيلإ لحرب ناكو « كلام تاحصأ فاالجخاب ءاهقفلا

 ةحضاولا باتكل ناث رصتخمو ناوريقلا هيقف نونحس ةنودمل رصتخم هلو « ةياجب ىف عماجلا

 نم هيف داز دقو م8517 /ه518 ةنس ىفوتملاو نوتحسل رصاعملا ةيطرق هيقف بيبح نب كلملا دبعل

 ثرقلا ىف ىقتلنو . زاوملا نبا ىرصملا ىكلاملا هيقفلا باتكل ثلاث رصتخم هلو « اريثك ههقف

 ىلع حرش هلو م48١٠/ه٠44 ةنس لبق ىفوتملا ( ةبانع ) ةنوي ليزن ىلع نب ناورمب سماخلا
 . نوحرف نبا هب هّون كلامل أطوملا

 هيبال دلو ركب نب دمحم نب دمحأ ىمسي هيثق نييضابالا نيب عملي سماخلا نرقلا سفن ىفو

 ىف ةبازعلا ةئيه سسأ ىدذلا وه هابأ نإ لاقيو . ايبيلب ةسوقن لبج نم بازيم ىداو ىلإ مداقلا

 ةنس ىفوتملا روكذملا دمحأ هنبا كانه اهسسّوم لب لاقيو « بازيم ندمو ىرق نادلي
 ايلع ةينيد ةئيه ىهو  خيراتلا بكاوم ُْى ف ةيضابالا هيأتك ىف رمعم رت ءا١1/هه4

 ىتفملاو دلبلا خيش راتخي اهنمو ةيرقو ةنيدم لك ىف ىضابالا عمتجملا نوئش ش عيمج ىلع فرشت
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 باتك تافنصملا نم هلو اهيقف دمحأ ناكو . مامالاو نذؤملاو ةئشانلا بددومو فاقوألا رظانو

 ةيكلملا نوكش نم اهب لصتيام لك ىف نيضرألا لوصا باتكو ةمسقلا بابكو برحلا ماكحأ
 . دايعلا لاعفأ نيبت باتكو حاولألا باتك اضيأ هلو « ءازجأ ةتس ىف وهو بئارضلاو رامثتسالاو

 ىفوتملا نونق ىبأ نب نمحرلا دبع نب ىلع نسحلا وبأ سداسلا نرقلا ىف ةيكلاملا ,ءاهقف رابك .نمو
 ةيرهاظلا ءاهقف نمو . ىلازغلل ىفصتسملا راصتخا ىف ىفشألا بضتتملا هلو م77١1 هه هال ةئس
 ههنمو . نيدحوملا ةلود سسّوم نمُوملا دبع ىضاق بهذملا ىرهاظلا ىنارهولا لبج نب هللا دبع
 رايعم هيلع نوءرقي بالطلا ناكو « ةياجب ىضاق ما85١1/هه84 ةئس ىفوتملا ةرابج نب نوميم

 ىفوتملا ىدحوملا رصانلا ىضاق لبج نب ناورم نب ىلع نب دمحم مهنمو « ىلازغلل دصاقملاو ملاعملا
 . م1758م/ه"1١٠ ةتس

 ةنس ىفوتملا ىنالجرولا ميهاره نب فسوي نرقلا اذه ىف ةيضايالا ءاهقف نمو
 ع نيثدحلا - مهيرسفملا نيب هرك ذ قباسلا ركب نب دمحم رب دمحأ ذيملت وهو ؛ ما17/4/هدالا

 ءاهقف رابك نمو . نيرحبلا جرم باتكو ءازجأ ةثالث ىف هقفلا لوصأ ىف لدعلا باتك هلو
 م١17ه/ه١١51 ةنس ىفوتملا ىئاجبلا ىواوزلا ايركز وبا ىرجحلا عباسلا نرقلا ىف ةيكلاملا
 ىف راتخملا : هقفلا ىف هلو ما ةنس ىفوتملا ىئاسملتلا قحلا دبع نب دمحم مهنمو
 روهشملا لع نسحلا وبأ مهنمو : أطوملا بيرغ باتكو « راكذعسالاو ىجابلل ىقتنملا نيب عمجلا
 نيقلتلا باتكو نونحس ةئودم بيذهت هيلع نوءرقي بالطلا ناكو « ةياجب نطوتسم تايزلا نباب
 مهنمو . ديز ىبأ نبال ةلاسرلا باتكو بالجلا نبال عيرفتتلا باكو ةيكلاملا عامإ باهولا دبعل
 هلو « اهبان اهيقف ناكو م11910/ه5510 ةنس نم ةرخأب ىفوتملا ىناسملنلا ركب ىبأ نب ميعاربإ
 عضولا ةبيجع ةمكحم ضئارفلل ةلعباض ىهو « ةينأاسملتلا » علب تبق ةزوجرأ ضتئارفلا ىف

 . كابحلاو وغاز نبا لثم ىرئازج هيقف ريغ اهحرشو « نوحرف نبا لوقي اك
 برغملاو ةياجب ىلإ بلج ىذلا وهو ىواوزلا نيدلا رصان ىلعوبا نيمهملا ةياجب ءاهقف نمو

 لهأ هيلع فكع خيراتلا اذه نمو ةعباسلا ةئاملا رخخآ ىكلاملا هقفلا ىف بجاحلا نبأ رصتخم
 نب ديز وبأ ىرجحلا نماثلا نرقلا ىف ءاهقفلا رابك نمو . هنوحرشيو هنوسردي برغملاو ةياجب
 الزن م819١/ها/ل549 ةنس ىفوتملا مامألا نب ىسوم وبأو م1١ 41 /هال 1 ةنس ىفوتملا مامالا
 ةسردم مسأب ةفورعملا ةسردملا امه ىنبك ( هالا مل-ا/.١ ١ لوألا ,ىسوم ومح ىبأ هايأ ثاسملت

 نب ىيحي لوقيو م1١" 4 ها هال ةنس ىفوتملا ىلادشملا نارمع امر صاعي ناكو « رم ام مامالا ءانبأ
 اناقفرعو ةباحصلا لاوقأل اظفحو كلام بهذمب املع هلثم دحأ هي رصأعم ىف نكي ىل :١» نودلحت

 نيبو هنيب ةرظانم فلسلا لاجرب فلخلا فيرعت باتك ىفو « ايتفلا ىف اياوصو ءاكح ألا لزاونب
 ةنودملا نونحس هنع لمح ىذلا مساقلا نب نمحرلا دبع ىرصملا هيقفلا اهعوضوم ماما ديز ىبأ
 . نمحرلا دبع هذاتسا ءالمأ نم ىهو طحن هيلإ ةيوسنملا

 ؟ ١١



 تارمع لاقو . دهتجم وه وأ دلقم وه له مساقلا نب نمحرلا دبع ىف ناهيقفلا رظانت دقر
 نماثلا نرقلا ىف ىقتلتو . لئاسملا نم ريثك ىف كلام هتفلاخم ليلدب اقلطم اداهتجا دهتجم هْإ
 ةتس ىقوتملا ئتاسملتلا ىنسحلا فيرشلا دمحأ نب دمحم لوقنملاو لوقعملا سراف ذفلا ملاعلا مامإلاب
 ىهقفلا بهذملا ةمامإ تهتنا هيلإو نيرسفملا نيبو لئاوألا مولع ىف هركذ ّرمو ما٠٠ال./هالالا
 لوصولا حاتفم هتافنصم نمو ٠ هلوصأب املاع هقفلاب عساولا هملع عم ناكو « هرصع ىف ىحلاملا
 الم هنأ نودلخ نيا لوقيو' « هقفلا لئاسم لع لرصألا هيف قبط لوصألا ىلع عورفلا ءانب ىف

 ةنس ىفوتملا ىسيلغولا نمحرلا دبع نرقلا اذه ءاهقف نمو . ذيمالتو فراعم برغملا
 ةيهقفلا ماكحألا ىف ةعماجلا » هلو « اهيتفمو اهملاعو ةياجب ىف ءاملعلا خيش م11 ه/هال87
 . هيلإ ةبسن ©« ةيسيلغولا » : ىمستو ؛ كلام مامالا بهذم ىلع

 ةنيطتسق ىضاق ذفنق نب مساب روهشملا نسح نب دمحأ ىرجهلا عساتلا نرقلا ءاهقف رابك نمو
 اث حرشو ىكلاملا هقفلا ىف ديز ىل نبا ةلاسر ىلع حرش هلو « م5١."/ه9١٠8 ةنس ىفوتلا
 ةنوعم مسأب ةيناسملتلا ةزوجرألا ىلع ثلاث حرشو ىكلالا بالجلا نبال عيرفتلا باتك لع

 ىف هركذ راملا ديفحلا قوزرم نب دمحم رابكلا نرقلا ءاهقف نمو . ضئارفلا ءىدابم ىف ضئارلا

 ربتخمب ةراهطلا باب لع حرش : : هلو ؛ نيتدحأو نييغالبلاو نييضورعلا نيبو لئاوألا مولع

 باتكلا اذه ليلخ فلا قئمو . ١عمل/هال58 ةنس ىفوتملا ىرصملا هيقفلا قحسإ نب ليلخ
 ىكلاملا ىرصملا هيقفلا بجاحلا نبا رصتخم حورش رثاكتت ؟ رئازجلا ىف و رثئاكتت هحورشو رجوم ا

 ع م1441١/ه 845 ةئس ىفوتملا ىئاسملتلا وغاز نب دمحأ ءاهقفلا نمو . ثرق وحنب هلبق ىفوتلا
 ضئارفلا ىف ةيناسملتلا حرش هفيلات نمو

 نبا حرش ةيهقفلا هتافنصم نمو « رصعلا ىف نيرسفملا ريبك ىبلاعثلا نمحرلا دبعب ىقتانو
 تاهمألا عماجو « نيرفس ىف اهلئاسم نويعو ةئودملا رهاوجو « نيرفس ىف ىعرفلا بجاحلا
 همس قوتملا ىتوزأملا ىحي هيقفلا وغاز نسبا كديملتو هلذيملت هدعب اناقليو . تادايلا ماكحأ ىف

 نم نيرخأتملا ءاهقفلا ىواتف هيف عمج « ةنوزام لزاون ىف ةنونكملا رردلا هلو ىلا هحلا

 عساتلا نرقلا رخاوأ ىف ىقتلنو . نيرفس ىف مهريغو ناسملتو رئازجلاو ةياجبو سنوت لهأ
 لماح م6١ .م8/ه914 ةتس ىفوتملا ىسيرشنولا ىسحي نب دمحأ هيقفلاب رشاعلا لئاوأو ىرجملا

 ىعرفلا بجاحلا نياو نونحس نيل ةنودم هبالطل سردي ناكو « همايأ ىف ىكلالا بهذملا ءاول
 رايعملا هتافلّؤم مهأو ء قورفلاو هقفلا ىف دعاوقلاو ىعرفلا بجاحلا نيا ىلع قيلعت : هتافلّوم نمو
 باويا ىلع معزوم وصو ٠ رافسأ ةتس ىف برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ ءاملع ىواتف نع برعملا
 . ةيصخشلا لاوحألاو تالماعملاو تادابعلا ىف هقفلا

 ةاضق مهتالو عم نولسري نامثع لآ نيطالس ناكو رئازجلا ىف ىنامثعلا دهعلا ىلإ ىضمنو
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 هعمو هفلخ ىذلا ىللاولا ىتايو ع نيتتس وحن ميهمكح دعب ةالولا عم نودوعي اوناك ةداعو ؛ افانحأ
 ذخأ عماوجلاو سرادملا ضعب ىف ىفنحلا هقفلا مهل سردي ناك لايجأ ةدع دعبو « ديدج ضاق
 مهنم نولوي ةالولا ذخبأو . اهيف نيدولوملا نييناحشعلا ءانبأ من فانحأ ءاملع رئازجلا ىف أشني
 وه ىرئازج ىفنح ضاق لوأو « لوبناتسإ : ةمصاعلا نم ةاضق بلج ىلإ ةجاح نود ةاضقلا
 ىتفملا ىمسي ىفنخللا ىضاقلا .ناكو م91٠1 ه١ .* ةنس ءاضقلا ىلوت ىلا بجر نب نيسحلا
 ع ةيكلام بعشلا ريهامج تناك ذإ « ىكلام ضاق ندملا ىف هراوجب ناك امئادو مالسإلا خيشو
 ةرظانملل ءاملعلا نم سلجم امحل دقع ىفنحلا ىضاقلا عم فلتخا اذإو , ىوتفلا قح هرودب هلو
 . امهريغ ىلويو اعم نالزعي دقو هاوتفب ذجْنأ امهنم رصتنا نمو

 اولظ ذإ فيلأتلا ىف هباحصأ طشني مل ىفنحلا بهذملا ىف سوردلا ةرثك نم مغرلا ىلعو
 فيلأتلل ذئتيح ةصرفلا محل اّيهت ملف لوبناتسا ىلإ نودوعيو رئازجلا ىف نيتتس نوثكمي اليوط
 نييتامثعلا ءانبأ نم نوراتحي ةاضقلا حببصأ نيح كلذ ايهت امنإ ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا لاوط

 نرقلا ىف مهيلوت ددم فلسلا لاجرب فلخلا فيرعت باتك ىف تبث حضريو «٠ نييرئازجلا
 ىبانعلا ةرسأ لثم رسألا ضعب ىفنحلا ءاضقلا ةفيظو ثراوتت تناك فيكو ىرجملا رشع ىناثلا
 لئاوأ ىف ىفنحلا ىضاقلا ىدشارلا رداقلا دبع مهتلكاش ىلعو ؛ فيلأتلا ىف دومحم طاشن اخو
 دهعلاب فيلأتلا لظف ىكلاملا هقفلا امأ . مالكلا ملع ثحابمب ىنع هنكلو رشع ىناثلا نرقلا
 ىصامرلا ىفطصملو « نوتملا مظنو ىشاوحلاو حورشلا عضو ىف ةصاخخو هيف الصتم قنامثعلا
 ىرضخألا نمحرلا دبعلو « ةكشانلا ىلع هظفحل اًريسيت م170/ه11765١ ةنس ىفوتملا ىنوبلا دمحأ همظنو « قحسإ نب ليلخ رصتخملا حرش ىلع ةيشاح رشع ىذاثلا نرقلا لئاوأ ىف ىفوتملا
 ( ديفحلا ) نوكفلا ميركلا دبع هحرش تادابعلا ىف رصتخم قطنملا ىف ملسلا نتم بحاص
 مامالا حرش ىلع ىشاوحلا ةتوقاي ىناسملتلا ىرديبلا نمحرلا دبعلو م1750 /ه1177“ ةنس ىفوتملا
 رصتخملا مظنو ما10/756/ه19/4١11 ةتس هنم غرف رافسأ ةعبرا ىف ليلخ رصتخمل ىشارخلا
 . م11/ا/84/ه97١1 ةنس همظن نم غرفو ةركسب هيقف ىرامقلا نسح نب ةقيلخ

 م10 8/ه771١“ ةنس ىفوتملا ىنيمثلا زيزعلا دبع ىنامثعلا دهعلا ىف ةيضابإلا ءاهقف رابك نمو
 تادابعلا ىف هعورفو ىضابالا هقفلا ىف ىساسأ عجرم وهو ءازجأ ةثالث ىف لينلا باتك هلو
 ىكلاملا هقفلا ىف ىرصملا قحسإ نب ليلخ رصتخم ماقم نييضابالا دنع موقي وهو « تالماعملاو
 جاوزألا قوقح ىف جاتلا باتكو هقفلا ىف حاولألا باتكو ءازجأ ةعبرأ ىف ةعيرشلا مولع ىف جاهنملا رصتخم هلو ؛ ماكحألا ضاير ىف ماسبلا درولا : هباتحب هلمك أو . هيشاوحو هحورشو
 . نيدلا لوصأو مالكلا ملعو قطنملا ىف بتك نم كلذ ريغ ىلإ ةرسألا اياضقو ةيجوزلا قوقحلا ضرعي هيفو
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 ناك ام لك نأ رئازجلا ىقرش نم هعبتي ناك امو ىسنوتلا ميلقالاب صاخلا مسقلا ىف انب ّرمو

 دق ةلزتعملا ناكو « اركبم كانه لقتنا ةلزتعمو ةيربجو ةئجرم نم مالكلا ءاملع هيف رواحتي

 روصتملا رفعج ىبأل هبرح ىف ىنسحلا هللا دبع نب ميهاربإ شيج ىلإ ةرصبلا ىف اًميدق اومضنا
 ةيكزلا سفتلا دمحم هيخا ىلعو هياع تراد لب رفظلا هل بتكي ىلو 4١ه ةنس ىسابعلا ةفيلخلا

 اههرخأ سيردإ برهف « هُوافلخو وه ةرسألا ءانبأ بقعتي روصنملا ذخأو « رئاودلا ةنيدملا ىف
 ني لصاو ةاعد ناكو . ةسرادألا ةلود كانه سسأو اهئاحنأو ساف ةنيدم لع بلغو « برغملا ىلإ

 « نوريثك عابتأ ءاضيبلاو ةجنط ىتروك ىف ٍ حبصأو ءاحنألا هذه ىلإ اولصو ةلزتعملا سأر ءاطع

 ةلزتعم - لبق نم - ناعا م هتلود سيسات ىف هوناعاو «٠ سيردأ ىديا ىف مهيديأ أوعضوف

 دهعل ىبرغلا رئازجلا لامش ىف نورئاكتي مهارنو٠ روصنملا ىلع هتروث ىف ميهاربإ هانخأ ةرصبلا
 نيبو مهنيب ةليوط تارظانم تدقعو ءعاهاك)١١ - ؟ا/١ ) ةيمتسرلا ةلودلا ريمآ باهولا دبع

 مو اومزهف رصنلا مهل رّدقي ملو افلأ نيثالث وحن مهنم هيلع برحلا نلعاو « ةيضابالا هتلود ءاملع

 ةسمخلا ةلزتعملا ءىدابم نوقنتعي اوناك مهنا ىعيبطو . ةمئاق رئازجلا ىف كلذ دعب محل مقت

 هبشي ام الو امسج سيل وهف نيقولخملاب هيبشتلا نع هللا هيزنت ىنعمب ديحوتلا ىهو « ةروهشملا
 نع الوتسم نوكي ىتح ناسنالا ةدارإ ىلع ردقلا ةرطيس ىفن هيلع بترتيام لدعلاو « مسجلا

 باوثلاب - هنأش لج - هللادعو ةيمتحو « باقعلاو باوثلا هل بجوتسيامم هلامعأ

 بات اذإ الإ ةريبكلا بكترم باقع هيلع بترتيامم ء امل لدبتالف باقتعلاب هديعوو

 ىف ةريبكلا بكترم نأ وهو عبارلا مهئدبم ىلإ هيلع مكحلا ةشقانم ىف اوذفنو «' بانأو

 نكل رفاك هنإ ةيضابالا تلاقو « قساف نمؤم هنإ ةنسلا لهُأ لاق امنيب ناميالاو رفكلا نيب ةلزنم

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وه ةلزتعملا هتقنتعا ىذلا سماخلا أدبلاو « ةمعن رفك لب ةّلم رفك ال

 هبمتسرلا ةلودلا ىلع ىضق © ىديبعلا ليعامسالا ةيعادلا ىتاعنصلا هللا ديبع ابأ نأ ودبيو . ركخملا

 عمسن دعن ملف « ةيلازتعالا ةوعدلا ىلع اضيأ ىضق ىرجحلا ثلاثلا نرقلا رخاوأل ترهات ىف

 ءاملعلا نم دارفا ضعب رخل نيح نم انأتلي امنإ ع« برغملاو رئازجلا ىف اهقنتعت ريهامج نع

 ' . اهنوقنتعي
 نسحلا ىبأ بهذم لمح دق 1٠١١7/507 ةئس ناو ريقلاب ىفوتملا ىسباقلا نسحلاو بأ ناكو

 : رصعلا اذه ةياهن ىلإ هدعب رئازجلا ىف عاشو اهيف هعاشأو ناوريقلا ىلإ ىمالكلا ىرعشألا

 ىف ردقلاو ءاضقلاب ةنسلا لها لاق اذإف « ةنسلا لهأو ةلزتعملا ءارآ نيب قيفوتلا ىلع موقي هبهذمو

 ”فالاو اريدقتو اقلخ هلل اهنإ لاق هلاعفأ قلخي ىذلا وه ناسنالا لب ةلزتعملا لاقو ناسنالا لاعفأ
 كولخم ثدحم هنإ ةلزتعملا لاقو قولخم ريغ ىلزا نارقلا ةنسلا لهأ لاق اذإو « ةدارإو اًيسك

 ت الوادملاو ةثدحم ةقولخم تالالدلاو ىلزألا هللا مالك ىلع تالالد هظافلاف ثداحو ميدق هنإ لاق

 . ةكئالملا ىلع ءايبنألا ليضفت لثم ءارآ نم كلذ ريغ ىلإ « ةيلزأ ةميدق
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 ىف ىرعشألا بهذم لثم هبهذمو « ملكتلا ىدنقرمسلا ىديرتاملا ىرعشألا رصاعي ناكو
 عاش ىذلا امنإ ىبرعلا ملاعلا ىف هبهذم عشي مل « ةنسلا لهآ ءاراو ةلزتعملا ءارا نيب قيفوتلا

 نيمرحلا مامإ كانه هيديّوم ربكأ نمو « ناسارخ ىف ىديرتالا ةئيب ىف ىتح ىرعشألا بهذم
 ددرتيو © روبأسين ىف ةيماظنلا ةسردملا سار ىذلا مام / ه5ا9/8 ةنس ىنوتملا ىنيوجلا

 نيئرقلا ىف ىنيربغلل ةياردلا ناونع مجارت ىف نيدلا لوصأ ىف داشرإلاو ناهربلا هيباتك مسا

 ملع ىف اوبتكي نأ نوريثك نويرئازج لواحو . ةيلاتلا بتكلا مجارتو عباسلاو سداسلا
 تناكو « ىرجحلا عساتلا نرقلا ذنم ةصاخو - ديحوتلا ملع انايحأ ىمسي م وأ - مالكلا
 نب دمحم ظفاحلا هلان ام هيف ةرهشلا نم هلامعأ لتت مل ادحأ لعلو « حرشتو دئاصق هيف بتكت
 نم وهو لئاوألا مولع ىف انب رم 5 خ٠ / ه 86 ةنس ىفوتملا ىسوئسلا فسوي

 نب دمحأ هل مدقو « هنمز ىف رئازجلا ءاملع ريبك دعيو « نيثدحملو نيرسفملا رابك
 © ديحوتلا ملع ىف ديصقلا » مساب ةأامسملا ديحوتلا ملع ىف هتديصق ىرئارجلا هللا دبع

 سفن ىف ىضوحلا نمحرلا دبع نب دمحأ هذيملتل حرش اضيأو ةيرئازجلا مساب تعاشو اهحرشنف
 هيف فلاف عوضوملا سفن ىف فلوي نأ ىأر مث «٠ كولسلا ةطساو م : هتزوجرأ عوضوملا
 ىرغصلا ةديقعلا مث « اهحرشو ىطسولا ةديقعلاو ءاهحرشو ىربكلا ةديقعلا : لامعأ ةثالث

 اهحرشو

 دهعلا لاوطو اهِعَّضَو ذنم نيسرادلا ىلع مالكلا ملع ثحابم ىف ترطيس لامعألا هذهو
 ىلع تعضو دقو « ىمالسالا ىلاعلاو برغملا نادلب ىف لب اهدحو رئازجلا ىف ال ىنامثعلا

 حرشو ىلالملا رمع نب دمحم هذيملت حرش اهمدقتي ء ىصحت داكت ال حورش ىرغصلا ةديقعلا
 حرشو قطنملا ىف ملسلا نتم بحاص ىرضخألا نمحرلا دبع هذيملتو ةنيطنسق ىف نازولا رمع
 ةرودق ديعس حرشو ما06١١1© / ه15١١٠ ةنس ىفوتملا ناتسبلا باتك بحاص ميرم نبا
 رشع ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف ىصامرلا ىفطصم حرشو ما11685 / ه5١٠ ةنس ىفوتملا

 ةديقعلل حورش نم كلذ ريغ ىلإ نرقلا اذه نم ةرخآب ىرامقلا ةفيلخ حرشو ىرجملا
 مالكلا ملع ىف ىرخأ بتك نمو نيبرخألا نيتديقعلل حورش نم اهءارو ام ىوس ٠ ىرغصلا
 . ديححوتلا ملع وا

 ىفاكلا دبع دنع دجنام وحن ىلع ٠ ميدق نم ملعلا اذه ىف حضاو طاشن نييضاباللو
 : نيءزج ىف باتك « مالكلا ملع ىف زجوملا » هل ذإ ,« ىرجحلا ىماخلا نرقلا ىف ىنالجرولا

 نب ورمعلو « مالكلا ملع ىف « ناهربلاو ليلدلا » ىتالجرولا ميهاربإ نب فسوي هذيملتلو
 , اًرارم هوحرشو ةيضابالا ءاملع هب ىنع « ديحوتلا ةديقع نتم » مساب رصتخمم هيف عيمج

 . نيدلا لوصاو مالكلا ملع ىف « نيدلا ملاعم » باتك ىتنيمشلا .زيزعلا دبعلو
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 تيرا 01١ 1
 ريغصلا نبال « نييمتسرلا ةمئألا رابخأ » باتك اهلئاوأ نمو ةفلتخم بتكب خيراتلا ىف ىقتلن

 ةنس ىلإ ةرجهلل 1٠ ةنس نم هوانبأو معسر نب نمحرلا دبع اهماقأ ةيضايإ ةلود اهنأ فورعمو
 لوح ىهتتي ريغصلا نيا باتكو « رئازجلا خيرات نع انثيدح ىف اهب ائمملا دقو « ةرجهلل 195
 ريغ ايضايإ ريغصلا نبا نكي ملو . ( ه984 - 3758١ ) فسوي متاح ىبأ مكح ىف 59٠6 ةنس

 لدعلا نم ةيعرلا اهتمئأ هب ذخأي ناك ام روصيو ايدايح اضرع اهتمثأو ةلودلا رابخأ ضرعي هنأ
 تارظانم نم ثدح ام روصي !؟ « ةيركفلاو ةيداصتقالا لاوحألا راهدزا رم هنولواحي اوناك امو
 ىنعي نأ نوتظملا ناكو . عضوملا اذه ريغ ىف هل انضرع ام ةلزتعملا بهذمو ىضابإلا بهذملا ني
 هنأ ريغ « الصفم اهخيرات بتكيف : ةياجبو ةعلقلا ىف دامح ىنب ةلود خيراتب نييرئازجلا ضعب
 . بيطخلا نبال مالعألا لامعاو نودلحخت نبا خيراتو ىراذع نبال برغملا نايبلا كلذب لفكت

 اهماكح ضرعو اهخيراتب ىنع دقف ناسملت ىف نايز ىنبوأ داولا دبع ىنب ةلود خيرات امأ

 ىفوتملا نودلح- نب ىيحي اما . سنوتب ةيصفخلا ةلودلا نع بتكي امنإو ةينايزلا ةلودلا نع بتكيال

 نم كولملا ركذ ىف داورلا ةيغب » مساي نايز ىنب ةلود نع اباتك فلُؤيف ماها ةنس

 مسقلا ىف باتكلاو « تايجاح ديمحلا دبع روتكدلا هيلع قلعو هل مدقو هققح « داولا دبع ىبب

 ناسملت مهتمصاعو اهومكح ىتلا دالبلاو اهيضامو داولا دبع ىنب ةليبق لصا نع ثدحتي لوآلا

 ىتلا لودلا نع ثدحتي مث مهنه ةعستو ةئاحل مجرتيو اهئاحلصو اهئاملع ركذ ىلإ درطتسيو

 سسؤمل مجرتي ىناثلا مسقلا ىفو . اهيحاونب مهرارقتساو داولا دبع ىنب لبق ناسملت تكلم

 هنس ىتحح ىناثلاومح ى با دهع نع ثيدحلاب كلأغلا مسقلا صخيو . داولا دبع ىنب

 ما 1”/ © /ها/ا/“

 ةيصقخلا ةلودلا نع دامجمم اياك ع1 111 ةثس ىئوتملا ىنيطنسقل :ىقلا كقتق نبأ بتكو

 ىسنتلا هللا دبع نب دمحم بتكي مث . ةيصفحلا ةلودلا ىدابم ىف ةيسرافلا : ناونعب سنوت ىف

 فرش نايب ىف نايقعلاو ردلا مظن » ناونعب ايبدأ ايخيرات اباتك م1199/ه/659 ةنس ىفوتملا

 باوبأ ةعبس ىف لوألا مسقلاو ؛ باوبأ ىلع اهعزو ةريبك ماسقأ ةسمخ ىف هلعجو ©« نايز ىنب

 تيبلا لاو شيرق ىلإ مهتبسنو مهفالسأ نع ليوط ثيدحب مهخيراتل اهنم باوبأ ةتس ىف مّدق
 كولم نايز ىنب خيرات صاخلا عباسلا بابلا قبست باوبا ىهو . برغملا ىف ةسرادالا خيراتو

 . ثيدحلا اذه لالخ ةروكذملا بتكلا خيراتلا ىف رظنا )١(
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 نم بفرط فا ةسايسلا ىف ماسقأ ةعبراب هعيتيو «٠ باتكلا ىف لوألا مسقلا ىهتنيو «٠ ناسملت
 كولم خي اتب صاخلا لوألا مسقلا نم عباسلا بابلا رشنو . رعشلاو رثتلا نم رداونلاو -رايخألا
 هيلع تاع هل اًقَتحم دايعوب دومحم روتك دلا (همالا"-م55) لك وتلا رصع ىتح نايز ىنب

 . هل امذاقمو

 رم اميف رايخألا ناونع باتك ىئاجبلا ىنيرملا ميهارإ بتكيف ىئامثعلا دهعلا ىلإ ىضمتو
 ثادحألا نم اهب رهام اًرّرم ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف رابخألا نم ةياجب ىلع
 فيرشلا تاكرب ىمسي هل رصاعم بتكيو « نابساإلا ءاليتسا دعب اهيلع نييئامثعلا ءالبتهما ىف
 ( سورابرب ) نيدلا ريح ءاليتساو رئازجلا ةنيدم مامأ شماخلا لراش ةميزه هيف روصي اباتك
 ناباتكلاو . ىرجملا رشاعلا نرقلا ىف نيينامثعلا ةالو نم هفلخ نمعو هنع ثدحتيو اهيلع
 ةنس نابسالا دي نم نارهو ةنيدم ىلع شادكب دمحم ىلوتسيو . نالا ىتح ارشني مل ناروكذملا

 ةيضرملا ةفحتلا : مساب اباتك حتفلا اذه نعو هنع نوميم الع بكي ما ماا.8 عه 895
 دمحم ىابلا اهدرتسيو م ١77 / ه4١١ه ةنس نابسإلا اهديعتسيو ٠ ةيشادكبلا ةلودلا ىف
 . ةريثك دئاصق اهل هحستف ىف مطنتو !ا١80/هإا!.6ه ةئس ريبكلا

 راونألا ناونع اهمهأ ناك اميرو ةرخأتملا روصعلا ىف ةريثك تافلؤم ةيوبنلا ةريسلا ىف بتكتو
 لوسرلا ىف مظنتو م40١./ه4اله ةنس ىفوتملا ىبلاعثلا نمحرلا دبعل ر اتخملا ىبتلا تايا ىف
 ةريس ىنامثعلا رصعلا ىف ىنوبلا دمحألو « ةلوطم احورش حرشتو هتريس لوانتت ةريثك حئادم
 . ةريس مظعأ ركذب ةريرسلا ريونت مساب ةعيدب ةيوبن

 ؛رئازجلاب ىربكلا نادلبلا ىف ءاملعلا نع مجارتلا بتك رثاكتت ىرجحلا عباسلا نرقلا ذنمو
 دمحأل « ةياجبب ةعباسلا ةئاملا ىف ءاملعلا نم فرع نميف ةياردلا ناونع د باتك اهنم رشن اممو
 . ةسداسلا ةئاملا ءاملع نم نوريثك مهنيبو م5٠١١ /ها/5٠ ةئنس ىفوتملا ىنيربغلا

 ىبا ناطلسلا نع اباتك ماا اها ةنس ىفوتملا ةقزارملا دج قوزرم نب دمحم بتكيو
 هنم ىهتنا ©« نسحلا ىبا انالوم نساحمر رثام ىف نسحلا حيحصلا دنسملا » مساب ىنيرملا نسحلا
 . الصفم اخيرات نسحلا ىبال حرا مث ةينيرملا ةلودلا خيرات هيف صخل ما /هالا“ ةئس
 باتك ىراضحلاو ىنيراتلا ىبرعلا ثارتلا ىف نويرئازجلا هفلخ ام عورأ نإ انلق اذإ غلابن الو
 تاالامعلاو عئانصلاو فرخلا نم تك هللا لوسر دهع ىف ناك ام ىلع ةيعمسلا تالالدلا جيرخت
 سيفن باتكلاو 0 كنس ىفوتملا ىناسملتلا ىعارخلا لع نست ىبأل ةيعرشلا
 دهع ىف اهب لصتي امو اهدوهع م هدقا ىف ةيمالسالا ةراضحلا خيرات روصي ذإ ء دح دعبا ىلإ
 رخفم قع باتكلاو « ةيداصتقالاو ةيعامجج ال و ةيسايسلا لاوحألا نم مالسإلا ردصو لوسرلا
 . ةيضاملا روصعلا ىف رئازجلا ءاملع ريخافم نم
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 نيفلؤملاو نيثدحلاو ءاملعلاو ةباحصلا مالعأل تايفولا بانك هركذ راملا ذفنقلا نبا فلؤيو
 لعوأ دوقعلا ىلع هبتر م : ىلعألا قيفرلا ىلإ ِهيَع دمحم نيرخآلاو نيلوالا ديس لاقتناب هلهتسا

 ةئاملا نم لوألا دقعلا وأ ىلوألا ةرشعلا ىتح اهيف اوفوت نم رهشأ ركذي ةئام لك يف تارشعلا
 ىف باتك هل ناكر ةرجهلل اا لب ليقو محك5١ ةنس هتافو لبست ىلإ قدأ ةرابعب وأ ةعسأتلا

 سل هباتك روف فلوداو ىسافلا دمحم ذاتسألا هل ققحو « دوقفم وهو ةتطنسق ءاملع تاققبط

 ذعيح نمو . هباحصأو بيعش نيدم ىبأك فوصتلا لهأ نم لاجر ىف ريقحلا زعو ريقفلا

 ىفوتملا ديفحلا قوزرم نب ةمجرت كلذ نم « ةطرفم ةرثك ةنوصتملا ىف نيبرئازجلا فيلأت رثاكتي
 ىفوتملا ىسونسلا دمحم خيشلا ناكو . ىجاهتصلا ىسوم نب ميهاربإ خيشلل ما هتس

 ريغ هل مجرتو فوصتلا ىلإ ىوق عوزن هيف ناكو اريبك اهيقفو اثدحم م1590/ه89ه ةئس

 0 هتمجارت ىمخاو ىتاللملا رمع نب دمحمو ىدايعلا دمحأ مهتم هَل محجر نمو هذديمالت نم دحأو

 باتك م430١ه/ه١٠3 ةنس ىفوتملا دعج نبالو « ةيسونسلا بقانملا ىف ةيسدقلا بهاوملا

 ةعبرألا_بقانم ىف نيرستلا ةضور باتك هلو « ةماعب ةفوصتملاو ءاحلصصلا ىف بقاثلا مجنلا
 0 ىرامغلا درحأو ناكر بأ نسحللاو ىزاتلا ميهاربإو ىراوملا دمحم : ني رخاخملا

 مجارتلا بتك مهأ نمو . قرطلا خياشمل ةمجرتلا ىلع ىنامثعلا دهعلا ىف ءاملعلا بكيو
 ناسملتب ءاملعلاو ءايلوألا ركذ ىف ناتسبلا باتك ةفوصتلاو ءاملعلا نيب دهعلا اذه ىف عمجت ىتل
 ناياتك كانهو . عاد ء؟/ها١١١ ةنس ميره نب هيأت نم ىهتنأ سيفن باتك وهو عميرم نيبال

 رابخخأ ىف ضايرل راهزأ امه , احضاو اقوفت هيلع ناقوفتي لب ناتسبلا باتك نع ةسافن نالقيال

 نباو سلدنألا رابخخأ ىف بيطلا حفن باتكو « ضابتراو حايترا هب لصحي ام اهبساني امو ضايع

 ىناثلا مسقلا ىف مجرتي وهو م1175١/ه١54١١ ةتس ىفوتملا ىرقملا دمحم نب دمحأل بيطخلا

 بيطلا معفن نم ىناثلا مسقلا ىف مجرتي 5 ضايع : اههيقفو ةتبس ظفاحل ضايرلا راهزا نم

 ثيحب اهمجارتو سلدنألا رابخأ ىف ضيفيف نيياتكلا ىف لوألا مسقلا ىفامأ بيطخلا نبال

 نع امهيف لقن دقو « خيراتلا رم ىلع سلدنالل نيتيراضح نيتيخيرات نيتعوسوم ناباتكلا حبصي

 ىقب ام ترشن نيح 47 ةنس ىف ترشأ دقو نمزلا رم عماهنم ريثكلا دقف وأ تدقف بتك

 داك هنأ نيدلجحم ىف ديعس نبال سل ادنألا رابخأ نم برغملا لح ىف برغملا باتك ( قاروأ نم

 اهخيراتو سنانألاب فيرعتلا ىف ةريبك ةيمهأ هل لظت كلذ عمو « بيطلا حفن' ىلإ امهلقني

 باحصأ ةصاخنو ةفوصتملا رايك نومجرتي نيريثكب ىنامثعلا دهعلا ىف هدعب ىقتلتو . ىراضحلا

 رشع ىناثلا نرقلا لئاوأب ىنوبلا مساق نب دمحأل اناقليام وحن لع زيجارأو بتك ىف اياوزلا

 . ةليوط ةزوجرأ ىهو ( ةيانع ) ةنوي ءاحلصو ءاملع ىن ةنوصملا ةردلا : هتزوجرأ ىف ىرجملا
 ةاحنلا ريهاشم ضعي مجارت ىف نيبتسملا حعتف » هام ةاحنلا ريهاشم مجارت ىف باتك قنوبللو

 . © نيبوغللاو
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 عرار لعق
 ءارعشلاو رعشلا طاشن
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 رئازجلا 2"”برعت
 ةيسنج رصانع ةيمالسالا ةيبرعلا حوتفلا لبق رئازجلاب ناك هنأ - انفلسأ اميف - انركذ

 نامورلاو دوهيلاو نييجاطرقلاو نييقينيفلا نم مهرايدب اولزن نمو ربربلا نم اهروهمج « ةفلتخم
 دالبلا لهأ نم مهشويج ىف مظننا نمو برعلا اهلزن مث « نييطتزيبلا قيرغإلاو ناملألا لادتولاو
 ىومالا نيدهعلا ىف اهنزنت ةبقاعتم شويج تلظو ءرصمو ماشلاو قارعلاو ناريإ نم : ةيمالسإلا
 ىلإ ةقرب نم ةيبرغملا دالبلا ىف رقتست شويجلا هذه نم ةتوافتم عومج تلظاك ٠ ىسابعلاو
 ادعاس نايساسأ نالماعو . ةيبرعلا هتغلو مالسالل ةرشانو ناكسلاب ةطلتحم ىسلطألا طيخلا
 ملظ نم ربربلا تررح ىتلا ةحمسلا مالسالا ميلاعت امه ١ كانه هتغلو هالسالا رشن ىللع ةعرسب

 ىغبلاو فسعلا عم ةظهاب بئارضب مهتقهراو ةلوايحتم انورق مهرايد تلتحا ملا ةقباسلا لودلا

 ( قوقحلا عيمج - ىف هعابتأ نيب ىوسي امبوق انيد هوار دقف ء بسحف كلذ سيلو . ديدنلا

 ةاواسملاو لل نم ريربلل اولفك امو ىرجحلا لوألا نرقلا ىف ةصاخو هتالو ةسايس ىناثلا لماعلاو
 لئابقلا ىلع ةيالولا ىفو برحلا مئانغ ىفو داهجلا ىف : قوقملا عيمج ىف برعلا نيبو مهني
 متي مل ىتلا ءاحنألا ىف دهعي ناب ( ه85-55 ) كانه ىلاولا ريصن نب ىسوم ىنعو . ناملاو

 « ميركلا نارقلا مهنوظفحيو مالسالا ضئارف اهلهأ نوملعي نيملعمو ءاهقف ىلإ هدهع ىتح اهمالسإ
 هشويج ىلإ ربربلا نم نوريثك مضنأو 2« فينحلا نيدلا ىف هدهعل ةريثك ةيربرب تاعامج تلخدو
 . فورعم وهام وحن ىلع دايز نب قراط وه مهنم دئاق ةدايقب سلدنألا حقو ٠ برغملا حوتف ىف
 لوالا نرقلا نم ةرخاب كانه مالسالا رشنل - انب رم 5 - ةثعب لاسرإب زيزعلا دبع نب رمع ىنعو
 ىف ةديشرلا مالسإلا ةداج نع - ىناثلا نرقلا لئاوأ ذنم - ةيمأ ىنب ماكح فرحنيو . ىرجملا

 شويج مهيلإ مدقتو « رئازجلا ريغو رئازجلا ىف ربربلا روثيو « هتقنتعا ىتلا بوعشلا مك
  نييسابعلا دهع لئاوأ ىف هسفن كلذ ثدحيو . مهرايد ىف ةريثك اياقب اهنم لظتو ةفلتخم
 رئازجلا ريغو رئازجلا ىف برغملا تأده (ه1170-514١ ) ىبلهملا متاح نب ديزي ىلو اذإ ىتح
 ١84 ةنس ذنم ةيبلغألا ةلودلا بلغألا نب ميهاربإ سسييو « دالبلا ىف ءاخرلاو نمألا معو

 . هخيرات نع 202<سداسلا ءزجلا ىف نودلخ نبأ نع صوصنلا عجار )١(
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 ٠: نيدلا اوعاطأو بلغلل اوناكتساو ربربلا ةكوش تدضخنا همايأ ىف » : نودلخ نيا لوقيو
 . ةيبرغلا رايدلا ىف ايئاهن رقتساو تيث ىأ « هنارجب مالسالا برضف

 رئازجلا ىف ربربلا برعت متأ رييك ثدح ثدحيو 2 ىرجهلا سماخلا نرقلا ىلإ ىضمنو
 رئازجلا ىقرشو ةيسنوتلا ةيقيرفإو ةقرب ماح ىجاهنصلا سيداب نب زعملا نإف « رئازجلا ريغو
 ىلإ هتيالو ىف ةوعدلا لوحو ع ةلودلا كلتل هتعاط ضقن ةرهاقلا ىف ةيمطافلا ةيديبعلا ةلودلل

 لع هل اعدو هل هتعيبب رداقلا نب رفعج ىبأ مئاقلا ىسابعلا ةفيلخلا ىلإ لسراو ةيسابعلا ةفالخلا

 كلذ فرعو « ملخلابو ديلقتلاب مئاقلا هيلإ لسراو 17 ةنس ناوريقلا ريغو ناوريقلا ربانم
 ىف اوكبتشا دق ةطمارقلا ناكو . هنم ماقتنالا ىلع ممصو رصنتسملا ىمطافلا ىديبعلا ةفيلخلا

 مهرزاوت تناكو «رصم لخدمو نيطسلف ىف رازن زيزعلا ىمطافلا ةفيلخلا عم 99 ةنس برح
 ريزعلا مهيلع رصتتا املف « ةنيدملا لوح جاجسلا ل لفات ناجعرت اتناك ناتللا لالهو ميلس انليبق
 ريغ ناثدحت اتنكو « رمحألا رحبلاو لينلا نيب ةيقرشلا ءارحصلا ىف نيتليبقلا نيتاه لزنأ
 عنطصي نأ ىروزايلا هريزو ريزعلا ا ةفيلخلا ىلع راشأف « هناكسب رارضالا نم ليلق
 نإ هل لاقو ودبلا نم مهنولاوي نم عم برغملا ىلإ ةرجحلاب مهيرغي نأو نيتليبقلا نيتاه خياشم
 انريد الإو « ةيئانلا ءاحنألا كلتب اهل الامعو ةلودلل ءايلوأ اوراص ىجاهنصلا سيداب نب زعملب اورفظ
 اهضرعو نيتليبقلا خويش مدقتساف « ةركفلا كلت ىمطافلا رصنتسملا تبجعأو « هيلع ىضقي ام هل

 مهلويس تربعو . ارانيدو اريعب رجاهم ىودب لكل ضرفو « اهولبتف ةرجهلل 45١ ةنس مهيلع
 ءىشب نورمي ال رشتنملا دارجلاك ةيبرغملا دالبلا نم اهءارو امو ةقرب ىلإ تعفدناو 547 ةئس لينلا

 ةيقرشلا نادلبلا ضعبو اهعيمج ةقرب ىلع ميلس تلوتساو « نودلخ نبا لوقي اك هيلع اوتأ الإ

 اولزانو ةرجهلل 44 ةئس ناوريقلا اولصوو ةيقيرفإ ىلإ لالهونب هجتاو « ةيسنوتلا ةيقيرفإل
 ىنابملا اوبرخخو ةيسنوتلا نادلبلا نم اهريغو ناوريقلا اولتحاو ةبلغلا ممل تمتو «٠ سيدا نب رعملا
 تحبصأ ىتح « فيرلا ىف عورزلا نم اريثك اوكلهأو  اهيف قتورلاو نسحلا ماعم اوسمطو
 مهطويس تحستكا ةيسنوتلا دالبلا ىلع مهّواليتسا من متاملو . نودلخ نبا لوقي6 رواغمو بايب

 ةيريزبلا لئابقلا عم لتاقتت تلظو « ميلس نم رئاشع ضعبو ةيلالهلا لئابقلا اهتمستفاو رئازجلا
 اولزانو « مهتعفادم نع اوزجع ىتح امءرئاشعو ةجاهنصو ةتانز ةصاخو ىوهسلا ىف كانه
 ( ةيدمحملا ) ةليسملاو ةنبط تابنجو اهتابنج اوبرخو ةعلقلا بحاص ىدامخحا سانلع نب رصانلا

 لزانملا نم اهب لصتي ام لكو نادلبلا هذه ىنكاس اوجعزأ مهنإ نودلخخ نبا لوقيو . امهريغو
 ني رصانلا رجه ىتحا مهباد كلذ لري مو ع افصغص اعاق تحبصا ىتحح + ايضلاو ىرقلاو

 اطزنو « ةيكسل اهدعاو هتريخذ اهيلإ لقنو ةياجب ةنيدام للحاسب طحخاو ةعلقلا ىنكس ىانلع

 تاعفترملاو لابجلا ربربلا نم نوريثك دذختاو ؛ تب رغألا ءالؤه ميض نم ارارف روصنملا هنبا هدعب

 ىلامش اهيف اورقتساو اهولتحا ىتلا ةبصخل نوهسلا اومستت مهامأ . مهل ةعينم انوصح- ةرعولا
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 ةلود سسُوم نمُوملا دبع هبنتو . مهورهاصو ربربلاب اوطلتخا نمزلا رورمبو « اهطساوأو دالبلا
 مهعناصي لحخأ مهيلع بلغت اذإ تا سداسلا نرقلا نم تاينيعبرألا ىف مهطزانف محط نيدح ولا

 سلدنألا ىراصن برح ىف مهوكرشأ نيريثك مهنم اودنجو روصنملا هديفحو فسوي هنباو وه
 نطوتساو « شكارمل ىبرغلا لامشلا ىف مهنم ةريثك رئاشع اولزنأو « اميظع ءالب اهيف اولبأو
 . نايز ىنب عم نابساإلا ةدهاجم ىف ميظع رثأ لعب أميق مه ناكو نارهو ميلقإ مهنم كوريثك

 نويلم فصن نع ديزي ناك اهددع نإ نوخرؤملا لوقي ىتلا ةمخضلا ةيبارعألا ةرجحلا هذهو
 مامتإ ىف ميظع لضف اهل ناك ةيبرغملا ميلاقألا نم اهريغو رئازجلا ىف ترشتنا ىتلاو ىبارعأ

 ضعب نع هثيدح ىف نودلحخ نبا كلذ روصيو « ةلماك ةيبرع ةغخبصب هغابطصاو برغملا برعت
 اولحتو برعلا تاغلب اوملكتو مجاعألا ةناطر اوسن » مهنإ لوقيذإ نرفُي ىنب لثم ةيربربلا لئابقل

 باللط ) ةعجانلا دا دادع ىف اوراص م للا ةايبق نع لوقير « مهلوحأ عيمجب ّش مهرئاعشب

 اهنم اولدبتساو ريربل ةناطر أوسن دق : مالا ىف فيصلاو ءاتشلا ىف : نيتلحرلا فاليإو بورحلا
 اهندمو رئازجلا لوهس ىف ربربلا عيمج معي لوق وهو . « مهنيب قرفي داكي الف برعلا ةحاصف
 نيدلاو ةغللا ىف ايرع اوحبصا لف ريرملا ةماعاأمأ ع ةرعولا داجنالاو لاجلاب مصتعا نم الإ

 ىرتخخا ةرابعب وا « ةيسورفلاو' ةءورملا نم ةميركلا لاصخلاو ةايحلا بيلاسأو تاداعلاو ىزلاو

 أ 16 روعشلا لغاختو اميظع رع“ ايعش رئازجلا ريغ و رثازجلا ىف ةددمج برغملا حبصأ

 ةيلان تاهج ضعب ىفو اهكلاسم رعوتل لابجلا نم ءاحنأ ىفالإ ةيبرعل 7-0 ةيرضملاو ةينميلا
 . شيتحلا نيدلل مهتيم“و مهتر يع عر ةيربربلا مهتغل نوملكتي اولظو مالس الا أ وقنتعا

 ةيبرعلا عتطصت تذا - ىربكلا ةيبارعألا ةرجحلا هذه ذنم - رئازجلا نإ انلق اذإ غلابنالو

 ( ةبادع ) ةنوبو ةنيطنسقو بازلا ىف اهريهامج نبي تمعو « اهناسل ىف بارعالا ءالؤه ةغل
 نينرق لاوط ةميلس ةحيصف تلظ اهنأ نونظملاو . بارعألا ءالؤه اهتكس ىتلا ةيلحاسلا ندملاو
 بارعالا دقتفت ةيماع ةغل ىلإ مهسفنأ بارعألا ةنسلا ىف ىتح لوحتت تذحأ مث « لقألا ىلع
 ؛ ديرد اهنمو لامشلا ىف جبثألا اهنم تلزنو « ةيلالحلا لئابقلا نم رئازجلا ىف مهترثك تتاكر
 لابج ىحاونو ةنيطنسق ىبرغ مهنوطب ترشتناو ٠ ةنيطنسقو ( ةبانع ) ةنوب نبي اولزن دقو
 ةئيطتسق ىف نويلالحلا حاير ونب لزنو « ناسملت ىحاون نم رافقلا ىف ةبغز تلزنو ساروأ

 هخيرات نم سداسلا ءزجلا ىف نودلح نبا بهسيو . اهئاحنأو نارهو ىف رماعونب لزن امنيب
 ءالؤطو : لوقي كلذ ءانثأ ىفو « ناسملت ىلإ ةنوب نم رئازجلا ىف ةيلالحلا لئابقلا عيزوت ىف

 مشاه نبا فيرشلا نأ نومعزي ربخلا ىف قرط ةيقيرفإ ىلإ مهوخخد نع ةياكحلا ىف نييلالمل
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 لاله ىنب خويشو تالاجر دحأ ىلإ رهصأ حوتفلا ىبأ نب ركش هنومسيو زاجحلا بحاص ناك
 نيبو مهنيب ثدح مث . ادمحم هتمس اذلو هنم تدلوو « ةيزاجلا هتحنأ ىف ناحرس نب نسحلا

 عاجرتسا ىف هيلع اولاتحاو « ةيقيرفإ ىلإ دجن نم ةلحرلا ىلع اوعمجأف « ةبضاغم فيرشلا

 هنع اومتكو اهبو هب اولحترا نأ اوثبلي ملو « مهايإ اهرازأف ؛ اهيوبأ ةرايزب هتبلاطو « ةيزاجلا
 ع مهلزاتم ىلإ نودوعي مث صنقلاو ديصلل هب نوركابي مهنأب هيلع نيهرمم مهتلحر نم مهدوصقم
 نيبو ةكم ىف هكلم راد ىلإ مهقراف هب اوركم مهنأ هل نيبت الو « مهلاحترا ىف نودعبي مهارو
 اهتمومع 0 ضعيب اهتارتقأ نم مغرلا ىلع هبحب تفلكو ع نيفد ءاد ةيزاجلا بح نم ها وج

 نولقانتي مهنإ نودلخ نيا لوقي . تتام نأ ىلإ هرك ذت تلظ ذإ « ةيقيرفإ ىلإ مهعم اهتريسمأ ىف

 ةياكحلا راعشأ نم اريثك نووريو ( ليل بحاص ) سيق رابخأ ىلع ىفعي ام كلذ ىف اهرابخأ نم
 ةغالبلا نم اهيف دقفي مل * عوتصلاو لحتنملاو عوبطملا اهيفو ؛ فارطألا ةنقتم قابلا ةمكحم

 اهتياور ىف نودهزي ندملاب ملعلا لهأ نم ةصاخلاو .. طقف بارعإلاب اهيف اولخأ امنإو « ءىش
 تدقفو ةعئنصلا هتلحسد ريثك راعشألا هذه ىفو .. بارعالا للخ نم اهيفامل اهنع نوفكنتسيو
 مهعئاقوو مهمايأب دهاوش هيف تناكل هتياور تحصولو « هب قثوي ال كلذلو « ةياورلا ةحص هيف
 قثن ال انكل ٠ مهاوحأ نم ريثكو مهتالاجر ءامسأل طبضو ( برغملا ىف ) ةنانز عم مهبورحو
 مهو « هيف رمألا ىراصق اذهو « همهتيو اهنم عونصملاب ةغالبلاب ريصبلا رعشي امبرو . اهتياورب
 ةياكحلاو . « ليج نع اليجو فلس نع افلخ فيرشلاو ةيزاجلا هذه لاح نع ربخلا ىلع نوقفتم
 ةريس » مساب ةروهشملا ةمحلملا ىف ةفورعملا ةيلالحلا ةياكح ىه نودلخ نبا اهنع ثدحتي ىتلا

 صخش اهدشني بيرق دهع ىلإ تنكو « ىل الملا ديز ىبأ ةصق مسأب اضيأ فرعتو ©« لاله ىب

 ىقيقحلا خيراتلاو . ةفلتخملا اهنادلبو رصم ىهاقم ىف ةبابر ىلع رعاشلا مسأب نويرصملا هيمسي

 نم ةمحلملا وأ ةياكحلل عضو ام نأ ريغ « اتفلسأ اميف هاتركذ اهببسو ةيقيرفإ ىلإ ةيلالملا ةلحرلل

 ودين (اه 4-51 ) ىنسحلا ةكم ريمأ حوتفلا ىبا نب ,ركشب ةيل "الخلا ةيزاجلا جاوز ةصق

 اهيوبا تراز اهنأ اضيأ ودبيو ؛ مكحلا ىف هفلحح ىذلا اًدمحم هنبا اهنم بجنأ دقو حيححص هنأ

 ةياكحلاو . مهعم تلحتراو ؛ نييمطاقلا برخل ةطمارقلا عم ةلحرلا نووني اوناك نيح اهتريشعو
 اهمالغ وأ اهدلول اًطوَق كلذ نم « ةعيدب اًراعشأ اهناسل لع رو : اهتلطب اهلعجت ةصقلا وأ
 : ةدشّرم ةحصات ريغصلا

 ةذئامه ريثك اًدناَقَر ةهناكو اًضَن اذإ ريغصلا لفطلا ىف ريخ الو
 هبلاخم ىلام رقسصلاك دعي الإو ىّدّرلا ةشيع نم حاتري تميامإو

 جرخي الو سولجلاب ىضري « الوسك اماون أشني نميف عفن الو ريخ ال اهلفطل لوقت ىهر
 ةيعوأ كلذ ىف اعطقم هشاعم ابلاط ايرغو اقرش ىضمي نأ صخشلاب ىرحو « قزرلا بلط ىف
 رقصلاك دوعي نأ امإو « كنضلا ةسعتلا ةشيعملا نم حاتريف تومي نأ امإو . ائيش هنم قبم ريغ هداز
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 ةريشع نم نييل الملا كيرد ىنب ضعبل نودلحخ نبأ كستيو ا. هيلاخم الم لكو هديب حراجلا

 ارمأر ميلقإلا ىلإ مهموذق لوأ ىف اهب اولزن نيح ناوريقلا ىلِإ هنينح عم اهتاداسب ارحافم ةيزاجلا

 : ىديبعلا روصنملا اهيبونج ىف اهانب ىتلا ةربصب اهل

 اهراصق ىّنوي ام ىلاعملا قْرطب 2 تفّرعت ىتح بارعألا اوبَرَع مهو
 اهراجح اياطملا ىوفمت ام ناك لقو هينث نيمرابلا قسيرط اورطو

 مهو « ءىماظ لك هنم لهني دوجلا عقنمو ودبلا فارشأ ةلحارلا ديرد لوقي رعاشلاو
 لوطلا ةطرفملا ىلاعملا قرط اوفرعت ىتح برغملا رايد ىلإ نييلالحلا ةدايق ىف لضفلا باحصأ

 تارمبو تاينث نم اهب امو ةنوب ءاحنأو رئازجلا ىلإ نيمرابلا قيرط اودّهم ىأ اوًرط دقو ةقاشلا
 . روخصلاو ةراجحلا نم هبام ةرثكل هيف ريسلا عيطتست ال لبالاو اياطملا تناكو لابجلا ىف
 له ىردن الو « بارعإلا ىف ةيبرعلا ننس لع ىرجتو ةحيصف تايبألاو . ال لذ ادهم حبصأف

 ريغ تعضو اهنأ وأ نمزلا عم بارعالا تدقف مث ةبرعم تادب ةيلالخلا ىف صصقلا راعشأ

 تعضو لب « ةرشابم برغملا ف رارقتسالاو ةلحرلا بقع عضوت مل اهنأ دكؤملا نمو « ةبرعم
 راعشألا نم ريثك اهبو « هدعب امو سداسلا نرقلاب هاوفألا ىف ةيماعلا دوست تدذحنأ نيح كللذ دعب

 نع ثاريملا اذه نمو . ةعيدبلا روصلاو ةقيقرلا رعاشملاو ةئيصرلا تارابعلا نم ىوحت امب ةغيلبلا
 ىف غلبتو ىحصفلا نم اهوضرتقا ةميلس ةيبرع ظافلأ نم ةيربربلا ةغللا ىلع لخدام بارعألا
 . ةلوادتملا ةيريربلا ةغللا ثلث ومن ءاحنألا ضعب

 ةيماعلاب ةثدحتسملا وأ ةمجعتسملا برعلا راعشأ ىف الصف هتمدقم ىف نودلخ نبا دقعيو
 ةغل نع نومجعتسملا ليجلا اذه لهأ برعلا امأف » : لوقيف ىرجملا نماثلا نرقلا ىف هدهعل
 مهفلس هيلع ناك ام ىلع ضيراعألا رئاس ىف دهعلا اذهل رعشلا نوضرقيف رضم نم مهفلس
 حدملاو بيسنلا نم هضارغأو رعشلا بهاذم ىلع ةلمتشم تالوطملاب هنم نوتأيو نوبرعتسملا

 ىلع اومجه امبرو « مالكلا ىف نف ىلإ نف نم جورخلا ىف نودرطتسيو « ءاجحلاو ءائرلاو
 « نوبسني كلذ دعب مث ؛ رعاشلا مساب مهدئاصق ىف مهئادتبا رشكأو ؛ مهمالك لوال دوصقملا

 ىعمصألا ىلإ ةبسن تايعمصألا مساب دئاصقلا هذه نومسي برعلا نم برغملا راصما لهاو
 هب نوكيجي مهمظن ىف لوادتلا ريثك مهمالك ىف رخا نف مشو مهراعش أل برعلا ةيوار
 لك ىف ةعبارلا ةيفاقلا نومزتليو هيور ىف هلبق ةثالثلا اهرحتأ فلاحي ءازجأ ةعيرأ ىلع ابصعم

 نم نورخأتملا اهثدحأ ىتلا تاسمخملاو تاعبرملاب اهيبش ةديصقلا رح ىلإ ( رود ) تيب

 نورخأتملاو لوحفلا مهيفو « ةقئاف ةغالب رعشلا اذه ىف ( ودبلا ) برعلا ءالؤهو . نيدلومل
 1١14



 - ناسللا ملع اصوصخو - دهعلا اذهل مولعلل نيلحتنلا نم نوريثكلاو . ( نوفلختملا )

 مهقوذ نأ دقتعنو ؛ ليشدأ اذإ مهملظن نوجميو « اهوعمس اذإ محل ىتلا نونفلا هذه نورك

 ىف ةدوجوم هنونفو رعشلا بيلاسأو .. اهنم بارعالا نادقفل اهنجهتساو اهنع ابن امنإ
 رخآلا ةفوقوم مهتاملك بلاغ نإف « ملكلا رخاوأ ىف بارعالا تاكرح ادعام هذه مهراعشأ

 تاكرمب ال -مالكلا نئارقب ربخلا نم ا!دتبملاو لوعفملا نم لعافلا مهدتع زيمتيو ( ةنكاس )

 نبأ فيرشلا ناسل ىلع ةيلالملا ةمحلملا راعشأ نم ةفئاط نودلخ نبا دشنيو . « بارعالا

 اياتعو برغملا ىلإ اهموق عم اهلاحترأ ركذيو «ء ناحرس نب نسحلا تيخأ ةيزاجلا ىكيي مشاه

 ىرخأ اراعشأ قوسيو « ةفيلخ ىنانزلل مهئارعش ضعب ءاثرو برقم نب ىضام اهجوزل هنم

 نم اريثك نألو « لكشلاب ةطوبضم ريغ اهنأل اهنم تايب لثمتلا بعصلا نمو . مهئارعشل
 املكو و . اميلس اقطن اهقطنو اهمهف بعصي ثيح « فيرحتلا نم ليلق ريغ هباصأ اهن ملكا

 ىماعلا رعشلا اذه رثاكتي ىرجحلا عساتلا نرقلا ىف نودلخ نبا رصع دعب نمزلا ىف انمدقتآ

 00 ىف مظني ناكو ؛ ىنامثعلا دهعلا ىف حيصفلا رعشلا ىلع هنايغط دادزيو . ىبعشلا وأ

 . ةيشيعملا لاوحألاو ةيداصتقالا تامزألا ىنو بناجألل ىبرحلا داهجلا ىفو ىوبنلا

 75 اح نممو « حراش ريغ اهب ىنع « ةقيقعلا » اهامس ةيماع ةيوبت ةحدم ىسادنملا

 نب دمحم : مه نويبعش ءارعش ةثالث ىرجحلا رشع ىناثلا نرقلا ىف ناسملتب رهتشاو . نوئحس

 ىف ا - مهنم لكلام ىوس « ةفلتخم ةينيد راعشأ مهو « ىقانزلاو ىكيرتلا نباو بئاسم
 ةموظنم ةيزاجح ةلحر نم -- ىفاقثلا رئازجلا خيرات باتك

 أ أ بارع رم ودبلا ناسل ىلع مظن ءاوس رئازجلا ىف ىبعشلا ىماعلا رعشلا نأ قحلا نمو

 ىف رئازجلاو « حيصفلا رعشلا ةفك ىلع هتفك اموي حجرت مل ناملاو رضحلا لهأ ناسل ىلع

 5 ري ةيانع اهيف ةفقثملا تاقيطلا ىنعت تناك امنإ ةماع ةيبرعلاو ةيبرغملا دالبلا ةيقب لئثم

 ذنم - تعاطتسا رئازجلا ىلإ ىربكلا ةيبارعألا ةرجملا نأ اضيأ قحلا نمو . حيصفلا رعشلاب

 لوهسلاو لابجلا حوفسو ىداوبلا ناكس ىلع ةيبرعلا اهتغل ضرغت نأ - ىرجهملا سماخلا نثرقلا

 ىلإ مهعفذو ةرهاصملا قيرط نعو شاعملا ىف ربربلاب بارعألا ءالّؤه جازتما لضفب رضاوحلاو

 : ةعينملا ةيئانلا لقاعملاو لابجلا ىلإ اهمامأ عجارتتو رقهقتت ةيربربلا ةغللا لعج امم ةيبرعلاب بطاختلا

 ىلع تلوتسا دقل لب « اهلهأ نم نيريثك ةنسلأ ىلع تلوتساو كانه ةيبرعلا اهتقتلل كلذ عمو

 طساوأ قنم - رئازجلا ناكس لعج ام « اهظافلا نم اريثك اهيف تعاشأف كانه ةيربربلا ةغللا

 هتغلو فينحلا هنيد ىف امات ايرع ايعش نودعي - ليلقب كلذ دعي وأ ىرجم ا سماخلا نرقلا

 ىف مهتاداعو مهديلاقت نمو بارعألا ءالوه ةشيعم نم هوسبتقا أم عم ( هراعشاو هباداو هتفاقثو

 . تايسارلا توبث تبثو رقتسا كلذ لكو « ةيعامتجالا مهتايح
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 ءارعشلا ةرئك

 ليلق ريغ رطشو ىرجملا لوألا نرقلا لاوط رئازجلا ىف نيريثك ءارعشب ىقتلن ال نأ ىعيبط
 ةلودلا تسسات اذإ | ىتح « برعلا نم اهئالزن ضعب ةئسلا ىلع ىرجي ناك ام الإ ىناثلا ترقلا نم

 . نييرئازجلا نيب اهرشتو ةيبرعلا ميلعتب ىنعت تذحخأو (ه5١195-1. ١ ترهات ىف ةيمتسرلا
 نسحأ نم ةلودلا هذه ماكح- نم ناكو « رعشلا مظن نقتيو اهنقتي ءىشان ليج ذخأ ذكيح

 ىف ةليوط ةديصق هلو ( ه14.-١١95 ) ىمتسرلا باهولا دبع نب حلفأ مامالا لثم « همظن
 نيتكرحلاب متهت اعيمج ةيمتسرلا ةرسألا تناكو . ءاملعلا ةلزنم نايبو ملعتلاو ملعلا ىلإ ةوعدلا
 ربكأ اهدهع ىف رئازجلا تجعنأو « ةنسلألا ضعب ىلع قفدتي رعشلا ذخأو « ةيبدألاو ةيملعلا
 ناكو مو.6/ه79 ةنس ىفوتملا دامح نيركب دصقنو « ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف هتفرع رعاش
 ىترهاتلا زازح نبا ىمسي رعاش هرصاعو «ريبك رعش ناويد هل

 عبت مث « ناوريقلا ىف ةيبلغألا ةلودلل اعبات - - رئازجلا نم ىقرشلا مسقلا“ ناكو
 : ناوريقلا ىف اهماكحو ةيجاهنصلا ةلودلل الت دبسأ مث اهعيمج رئارجلل عم ةيديبعلا ةلودلا
 تناك ذإ « ةيرعشلا مهتاكلم حتفتت نيح ةروكذملا ةمصاعلا لإ نولح ري هوارعش ناك كلذلو
 « قيشر نبال ثدح ام « مهل انطوم اهنوذختيو اهب نولظي دقو « ةلودلا ىف ةيبدألا ةكاررتلا زكرم
 نأ نظن نم مهنمو . اهيف لماكت ىبدألا هابرم نأل ناوريقلا ءارعش نيب هكلسن انلعج ام وهو
 نيسحلا نب دمحم لثم « اهريغ وأ ناوريقلا ىلإ اهنم رجاه مث رئارجلا ىف لماكت ىيدألا هابرم

 دعب ناوريقلا لزن نممو . اهب رقتساو سلدنألا ىف ةبطرق ىلإ ةينبطلا هترساب رجاه ىذلا ىنبطلا
 نم وهو م1١١٠/ه4. ةنس ىفوتملا ىلشهنلا ميركلا دبع رئازجلاب هنطوم ىف ىبدألا هجضن
 فورعملا ىميمتلا دمحم نب نسحلاو « ىبشهنلل رصاعملا ةليم ىضاق نبا مهنمو ( ةيدمححا ) ةليسملا
 ىكلفلا لاجرلا ىبأ نب , لع هلثمو ترها نم وهو ماا .؟ة/ه ةنس ىفوتملا بيبرلا نبأ مسأب

 . ىترهات اضيأ وهف م١٠*1/ه40© ةنس ىفوتملا روهشملا
 مضو ( ةيدمحملا ) ةليسملاو ريشأ ىتنيدم ىلع روصنللا هوخأ هل دقع دق نيكلب نب دامح ناكر

 ناوريقلاو سيداب نع لالقتسالا ىف ركفي ذخأو طسوألا برغملا سيداب هيأ نبا مايآ امهيلإ
 ىف نب رم اك مانعه ةنس هلالقتسا م متو مال .!/ل/ه؟9/8 ةنس ةعلقلا ةنيدم طتحخاو

 ناكو « ندمتلا ىف تعستاو « قدانفلاو دجاسملا نم ةعلقلا ىف دام رثكتساو . لوألا لصفلا
 لحرو « ةيملعلا ةكرحلاب هتعلق ىف ىنعو « لدجلا بتك ىف رظنو ناوريقلاب هقفلا ارق افقثم
 ىف هدافحأو هوانبأ هعبتو . مولعلا بالط - نودلخ نبا لوقي ا - ةيصاقلا روغثلا نم اهيلإ
 ةلودلا ةمصاع ( سائلا ءالَغ ) سانلع نب روصنملا اهيلإ لقن ذنم ةياجبب مث ةعلقلاب ةيدامحلا ةلودلا
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 ءرصعلا اذه نم ةرخأتملا بقحلا .ىتح ىبدألاو ىملعلا اهطاشن ةعلقلل لظ كلذ عمو 4817 ةئس
 . م27١1 /هه140/ ةنس ةيدامحلا ةلودلا لع نيدحوملا ةلود ِءاَضَق دعب ةياجبل طاشنلا سفن لظ اك

 : ةيدامحلا ةلودلا دهع ىف ءاملعلاو ءارعشلا نم اريثك اتجتتأ ةياجبو ةعلقلا نأ دكملا نمو

 لثم اهيلإ لحري رعاشو ملاع ريغ لعج امم ةليلق ريغ ةرهش ةيبدألاو ةيملعلا نيتكرحلل تعاذو
 هلو ( ه481-418 ) ىدامحلا روصنملا دهعل ةرتف ةياجب ىف ماقأ ىذلا لقصلا سيدمح نب
 ءابضق لعب حدامص نب ةلودلا ِع اجلا روصنملا ىلإو . ةعيدب حئادم هروصق فصو ىفو هيف

 ىللع سلد ةيالو هدلقو هم ركأف « ةيرملا ةئيدم ىف هّترسأ هلود لع ىطبارملا نيفشات نب فسوي

 رهدلا نم هيف وكشي رعش هلو ارعاش ناكو « هتافو ىلإ اهب لظو ةياجب ىبرغ طسوتملا رحبلا
 نب فسوي لضفلا وبأ اهونطوتساو دامح ىنب ةعلقب اولزن نيذلا ءارعشلا رابك نمو . هئادحاو
 بحاص وهو ماا 1 ؟/هداا ةئس هتأفو ىتح سيردتلل ردصت اهبو ؛« ىسنوتلا يرزوتلا دمر

 ىئاهبصألا دامعلا نأ فورعمو . قافآلا ىف ةرئاحلا ةجرفنملا مساب ةروهشملا ةثاغتسالا ةديصق

 نمو « ىرجملا سداسلا نرقلاب هرصع ىف ىمالسالا ماعلا ءارعشل « ةديرخلا » هباتك 7 مهجر

 ىف ةديج ةحدم هلو كرابملا نب فسوي ريخألا اهدهع ىف ةيدامحلا ةلودلا ءارعش نم هل مجرت

 ( هد49-16/ ) زيزعلا : ىدامحلا ريمألا رعاش بيبطلا حبلملا ىِبأ نباو ء ةلودلا كلت ءارمأ

 لوفلف نب رمع هيقفلاو ؛ ضاق يدم ىف ةعرطقم هل دشنأو ىنوتزلا نب ىلعو « صاخلا هبيبطو
 . ةيلزغ ةعوطقم هل دشنأو ( هد ال - ه18 ) زيزعلا دبع نب ىحب ىدامحلا ريمألا بتاك

 نمْوملا ديع اهريمآ ةدايتب نيدحوملا ةلود تضيق معا١١ه١/هه 4ا/ ةنس ةروكذملا ةنسلا ىفو

 ةرهدزم ةيملعلاو ةيبدألا ناتكرحلا تلظو « امهميلقإو ةعلقلاو ةياجب ىف ايئاهن دامح ىنب ةلود

 هبلج ىذلا هلوطسأ اجاف ذإ « رئازجلا ىف بارطضا نم َةّيتاغ نب ىلع ثدحأ امم مغرلا ىلع امهب

 ىناثلا فصنلا لاوطو . اهيلع ىلوتساو ةياجب ةنيدم هتدايقب م84١١/ههم٠ ةنس ةقرويم نم هعم
 ذنم اهيف عيشت تذخأو « رئازجلا ندم نولزني سلدنألا ةفوصتم ضعب ذخأ سداسلا نرقلا نم

 تعاش ىتلا ةينسلا ةيفوصلا قرطلا نييرئازجلا دنع اهتمنو « ةعساو ةينوص تاكرح خيراتلا اذه

 ليزن بيعش نيدم وبأ سلدنألا ةيفوص نم اهئالزن رابك نمو « ةيلذاش ريغو ةيلذاش : مهرايدب
 ناسملتب ىفوت هيلإ هقيرط ىفو « هبلطف « مهتفيلخ وأ نيدحوملا ريمأ روصنملا هب ععمو « ةياجب

 ىبرع نب نيدلا ىبحم اضيأ مهنمو « ناسملت ليزن ىنوصلا ىذوشلا هللا دبع وبأ مهنمو 555 ةنس
 ىفوصلا بيعش نيدم ابأ مزلو ةياجب لزنو ءرئازجلاو برغملا نادلي ىف ةددعتم تاحايسب ماق دقو

 نمو . ماشلاو زاجحلاو رصم : قرشملا وحن ههجو ىّلو مث « ةيفوصلا هتقيرطبو هب ابجعم ةرتف
 لئاوأب ىفوتملا عديملا رعاشلا ىتيطنسقلا نوكفلا نب نسحلا نيدحوملا دهع ىف رئازجلا ءارعش

 ةعامجلا ىضاق مث ناسملت ىضاق ىنارهولا لبج نب ىلع نب دمع هرصاعمو ع ىرجملا عباسلا نرقلا

 غاجحلا نب هللا ديع يأ مهنمو « ىدحوملا روصنملا ةفيلخلا ىف حئادم هلو 01١ ةنس ىفوت شكارمب
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 ةلودلل هيئارمب روهشملا ىعلقلا دامح ٠ نب ىلع نب دمحمو 5١4 ةنس ىفونلا فوصتملا ىناسملتلا
 . 578 ةنس ىفونملا ةيدامحلا|

 ىف ةيصفحلا ةلودلا - ىرجملا عباسلا نرقلا ىف ثلاثلا دقعلا ذنم - ٌرئازجلا مساقتتو
 ناسملت : برغلا ىف داولا دبع ىنب وأ نايز ىنب ةلودو « امهيلإ امو ةياجبو ةنيطنسق : قرشلا
 ؛ ىرتششلا نسحلا وبأ اهزني اك « ةياجب ليزن نيعبس نبا سلدنألا ةيفوص نم اهلزنيو . اهيلإ امو
 ةياجيب ىقلو « ةيفوصلا هتقيرط قئنتعاو هيديرمو بيعش نيدم ىبأ باحصأل ذملتت هنإ لاقيو

 ةيفوص نم امهقبس نملو امل ناكو . قرشا ىلإ الحرو « ةرث همزلو هب بجعأو نيعبس نبأ
 تاجوم ىف قيمع رثأ اهب اهراشتناو ةيفوصلا قرطلا عويشل كلذكو رئازجلاب لوزتلا ىلإ سلدنألا
 رعشب - نرقلا اذه ذنم - ىقتلنو « رئازج ريغو رئازج ةيبرغملا دالبلا ىف تمع ىتلا فوصتلا
 رئازجلا ىف تالباق#ت ةينايزلاو ةيصفحلا : ناتلودلا تلظو . نييرئازجلا ةنسلا ىلع ريثك ىفوص
 رعاشلا ميعن نب هللا دبع ىرجمللا عباسلا نرقلا ىف امهدهعل ءارعشلا نمو « كورف ةثالث لاوط
 نب هللا دبعو « تايرمحتو تايلزغ هلو ىسيرألا دمحأ نب دمحمو "76 ةنس ىفوتملا ىفوصلا
 ءارعش نم وهو مالسلا دبع نب ىبحي نب دمحمو ىوبنلا ميدملا ءارعش نم وهو ناولع نب دمحم
 ىوبنلا ميدملاو دهزلا ءارعش نم وهو "17 ةنس ىفوتملا ىعلقلا نسحلا نب دمحمو ؛ دملا
 ههلثمو « نويئاجب ءارعشلا ءالؤه لكو . 08 ةنس ىفوتلا ىفوصلا عيبر نب قحلا دبعو

 حيدملا ىف ةكراشم هلو رئازجلا ةتيدم لحأ نم وهو ةياجب ليزن ىناسغلا دمحم ني
 لالد ىَ نب نمحرلا كبعو ىفوصلا رعاشلا بيطخلا نب دمحأ نب ميهاربإو "م١ ةنس ىفوت ى

 قشمدب ىفوتملا ىفوصلا ىئاسملتلا نيدلا فيفع ناسملت ءارعش نمو . ميدملا ءارعش نم وهو

 . ريثك رعش فوصتلا ىف هلو ميحرلا دبع نب دمحم ىجرزخلا شيعلا وب 191 ةئس

 4 عجاب راح هلو ١5 ةكئس 0 ىلا ىلع نب دحأ ةنايلم ل يف هرم ؛ ريثكأ عدنو لشهزو

 ةلجح ىبا نباو ةيوبن ريغو 9 حئادم هلو الا/١ ةنس فول بيطخلا قوزرم نباو « ةعونتم
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 ةنس ىفوتملا ىنيطنستلا ذفننق نبا مهرابك نمو « نيريتك ءارعشب ىنامثعلا دهعلا ىتح هدعبو

 ةيميلعت تاموظنم هلو 8157 ةنس ىفوتملا ىناسملتلا ديفحلا قوزرم نياو « ةينيد راعشأ هلو 8
 ىضايرلاو « ةعيدب ةيفوص راعشأ هلو 851 ةنس ىفونملا ىزاتلا ميهاربإ ريبكلا ىفوصلاو « ةريثك
 ؛' بالرطسالا ىف ةيكلف ةموظنم هلو م6177 ةئس ىفوتلا كابحلا دمحأ نب دمحم روهشملا
 ةموظنم هلو 885 ةنس ىفوتملا ىرئازجلا هللا دبع نب دمحأو ٠ عيدب لزغ هلو انبلا نب هللا دبع وبأو

 ىفوتملا ىسوئسلا فسوي نب دمحمو « ىبلاعثلا نمحرلا دبع هذاتسأل ةعيدب ةيثرمو ديحوتلا ملع ىف
 , ىرغصلا ةيسوتسلاو ىربكلا ةيسوئسلا مساب ديحوتلا ملع ىف ناتموظنم هلو 845 ةنس
 ىف ةليوط ةحدم هلو 644 ةنس ىفونلا نايز ب رد خرؤم ىسنتلا ليلجلا دبع نب دمحتو
 ىنيطنسقلا فولخلا نب باهشلا هرصاعي ناكو « هخيرات اهب متخ هئانبأو لكوتملا ىنايزلا ريمألا
 نمحرلا دبع نب دمحم امهرصاعو « نامثع ورمع ىبأ ىصنخلا نالطاسلا رعاش 845 ةنس اضيأ ىفوتملا

 ىربن ميدمو لزغ هلو « ىسونسلا هذاتسأ ىف هل ةيثرمب رهتشيو 4.٠ ةنس ىفوتملا ىضوحلا

 - انفاسأ !5 - هلو 304 ةئس ىفوتملا ىيغلا ميركلا دبع نب دمحم هرصاعي ناكو « ىوبن ريعو

 نمو . هملعت ةرورضو قطنلا ملع نع عافدلا ىف ىطويسلا ىلإ اهب لسرأ ةروهشم ةديصق
 هيخأ نبأ ىنعو « ةروهشم ديصلا ىف ةديصت بحاص ىجيجفلا دمحأ نب ميهارإ هيرصاعم
 اهحرشو ةديصقلل ضرعنسو « ديرشلا دييقت ىف ديرفلا م : هحرش ىمسو 485 ةنس اهحرشب
 نب دمحمب ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف ىقتانو ىئامثعلا دهعلا ىلإ ىضمنو . عضوملا اذه ريغ ىف
 هذيملتلو « ةيملع تاموظنمو ريثك ىفوص رعش هلو ٠٠١ ةنس ىفوتملا ىجاجملا لولهب ىلع
 ريثك ىوبن ٌيدم ىتالجنامللو « ةرودق ديعس ىلإ أطخخ بستتو هيف ةعيدب ةيثرم ىتالجناملا لجأ
 ةلعس وتم دق هلو ٠١ ةتس ىفوتملا ىسوم نب نمحرلا ديعب ىقتلنو . تاحشومو ناناويدو

 قنوبلا نمحرلا دبع نباددمحم هرصاعي ناكو . هلوسرو هللاب ةثاختسالا ىفو داهجلا ىلع ثحلا يف

 ىنوتملا بيطلا حفن بحاص ىرعملا دمحأ مهالتو ؛ رمخلا ىف ريثك رعش هلو ١٠١١ ةئس ىفوتملا
 ( ناسملت ةنيدم فصو ىفو داهجلا ىف راعشأ هلو دشار ىبأ نب ىبحي هرصاعي ناكو ٠١5١ ةئس
 . نوجملاو لزهلو تاحشوملا ءارعش نم وهو ٠١٠١ ةنس ىلاوح ىفوتملا نيعلا سأر نب دمحمو
 ٠١/5 ةنس ىفوتملا ةفوصتملا دقن ىف ةيادملا روشنم بحاص نوكفلا ميركلا دبع هرثإ ىف ءاجو

 ءاثرو حميده هلو ٠١8٠١ ةنم ىفوتلا ليجوقلا دمحم هرصاعي تاكو . ىوبتلا ميدملا ىف ناويد هلو

 هلو ١١1١5 ةنس ىفوحلا ىنوبلا دمحأ نب دمحم ىرجملا رشع ىناثلا نرقلا ىف اناقليو . لزغو

 رعش هلو ىفنحلا رئازجلا ىتفم ىلع نب دمحم نب دمحمو « ةطرفم ةرثك ةريثك ةيملع تاموظنم
 دقو م8١17/ه194١1 ةنس نارهرل هحتفو مهيلع شادكب راصتناو نابسالا داهج ىف ريثك

 امس هل باتك ىف نوميم نبا اهلجس نيريثك نييرئازج ءارعشل حئادم حتفلا اذه ىفو هيف تليق
 لئاوأ ىف :ىفونملا ىكلاملا ىتفملا رامع نب دمحإ اضيأ نرقلا اذه ءارعش نمو . « ةيضرملا ةفحتلا »
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 ىابلا رعاش نونحس نب دمحأ مهنمو « ةعيدب ةيوبن تاحشوم هلو « ىرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا
 م1/4١./ه٠١؟8١ ةنس نابسالا اهّدرتسا نأ دعب نارهول ىناثلا حتفلا بحاص ريبكلا دمحم

 نوتحس نبا مهراعشا لجسو نييرئازجلا ءارعشلا نم ريثك نارهول ىئاهنلا حتفلا اذهب ىنغتو
 . « ىنامجلا رغئلا » هباتك ىف

 حيدملا ءارعش

 لوأ ًاشن دقو « روصعلا رم ىلع ىبرعلا رعشلا تاحفص قرختسا عوضوم مهأ جدلا دعي
 مهتداس مراكمو بورحلا ىف مهناعجشو مهناسرف تالوطبي ىنغتلا لوح برعلا دنع أشنام

 : هماكحو هوارمأو هتداسو هلاطيأ رضع لكل لظو « برخلاو ملسلا ىف ةديمحلا مهلاصخو
 لداعلا ماكحلاو ءافلخلا مكحو ةميركلا لاصخلاو ةيبرحخلا تالوطبلا فصو ىف ءارعشلا نتفتو

 فصولا اذه ىف ظح رئازجلل نوكي نأ ىعيبطو . ةبقاعتملا ةيمالسالا روصعلا ىدم ىلع ديشرلا
 ىلع رعشلا ىرجي م اهئارمأ نم ناكو « ةيضابالا ةيمتسرلا ةلودلا ترهات ىف تنوكت ذنم
 ملعلا ىف - انب رم مك - ةديصق هلو (ذه14. - 7١١ ) باهولا دبع نب حلفأ لثم مهتنسلأ

 « ترهات ىف ةيبدالاو ةيملعلا نيتكرخلاب ةلودلا كلت ةيانعل زمر ىهو « امهيف بيغرتلاو ميلعتلاو
 - ذهتيح - اهئارعش مهأو « زازح نباو ىترهاتلا حتف نب دمحأ اهئارعش ىركبم نم اناقليو
 : ةيدهملا ىف ةيديبعلا ةلودلل ةعبات - اهعيمج رئازجلا اهلثمو - ترهات حبصتو « دامح نب ركب
 اهذاختاو ( ةيدمحملا ) ةليسملا ةنيدم سيسأتب ىتانزلا نودمح نب ىلع هدئات ىديبعلا ىدهملا رمايو
 نيب سفانت أشت دق ناكو . م51 6/ها"7١ ةنس ةنبط نم الدب رئازجلا ىف بازلا ميلقال ةمصاع
 ىف نييديبعلا هئافلخو ىديبعلا ىدهملا نيبو سلدنألا ىف ىرمألا ةفيلخلا رصانلا نمحرلا دبع

 اهسسوؤم ةماعزب م١ ةنس ةبطرق ىلإ اهنطوم نم رجاهت ةينبط ةرسأ ىرنو . ةيبرغملا نادلبلا
 ) هلهأ نم هعم مدق نمبو هب رصانلا نمحرلا دبع بحريو ىنبطلا نيسحلا نب دمحم سلدنألاب

 المت هيف هحئادم نإ نايح نبا لوقيل ىتح ء هحيدم نم رثكيو « هتناطبو هئارعش نم حبصيو
 ناجلوص ىلع ىلوتسا نيح ( ه0 - مه. ) رصنتسملا مكحلا هنبا هدعب هبرقيو « الماك اناويد
 ديع ىف هارتو « ةليوط ةديصقب هحدم ديع رصنتسملا ىلع مدق املك ناكو « هيبا دعب ةفالخلا

 عاشه هنبا ةيلوت نم رصنتسملا هديري ناك الل ساتلا ائيهم ةيميج ةديصق هدشني ١" ةنسل رطفلا

 : )هل الئاق دهعلا ةيالو - الفط لازي ال ناكو -

 نمحرلا دبع . د قيقحم ) نايح نبال سبتقملا رظن )١(

 . مى ص ( ىجحلا

 2و



 م ع
 جرعألا ٍتام]لا 5و هب مِقاو دمحم ىبنلا نيد هب نصح

 جلت مل ول ءايشألا بجاو نم اهذحاف سوسفنلا هتعيبب تجمل

 00( 0 قورعلا كلت نع عّرفلاو  هلصأ ةفالخلاو ةّربنلا ٌدوع

 اجبخرلا دالب ىلإ رصم نيب ام  ْهحَتَتَيَت همساب قراشلا راو

 باطتحالاو اهترصانمو سلدنألاب ةيومألا ةفالخلا ةمدخ ىف هسفن عضي ناك هنأ حضاوو

 بجناو ىلع هوعخأ ةبطرق ىلإ هعم رجاه دق ناكو . م١٠٠1 /ها44 ةنس ىفوت نأ ىلإ اهلبح 7

 رماع ىبإ نب روصنملل اميدن - - دعب اميف - حبصأو ةتيبرتب ىلعو « هللا ةدايز رضم وبأ وه هل انبا

 2« لوجتشب بقلملا نمحرلا دبع هيحنأو رفظملا كلملا دبع هدعب نم هيدلول مث ديؤملا ماشه بجاح

 : دهعلا .ةيالوب هيل دهعي نإ ىلع ديؤملا اماثه 0 ا مغرأ هيخأ ةأافو لعب ةياجحلاب ماَق نيحو

 )د4 هان امم ناك ةثنهتلل هيلع دوفولا تلحخد الو

 مرك نم هللا هاري دْهَعغ ىلو مآل ناطلسلاو هللا رّيخت

 ممهلاو ردقلا ولعب هّصخو هظفحي مالسالل هللا هراتخا

 ىف ةيومألا ةلودلا لع تضق ةنتف ىنو هيلع ءاضقلا ,ىف ايبس روكذملا لوجنش عينص ناكو
 دئاصقب هحدمي ىضم ذإ ؛لوجنشل ءانثلا ليكيال نأو ثيرتي نأ رعاشلاب ايرح ناكو «ءسلدنألا

 ىف هل هتمجرتب ديعس نب لوقيو هبيداتب ىنع كلملا دبع ىمسي نبا هللا ةدايزل ناكو .ىرخأ

 زيزعلادبع نب ىلع هيحنأ نب هنم رعشأو اًرعاش ناكو ثيدحلا ملع ىف اًمامإ ناك هنإ برغملا هباتك

 .لزغلاو رمخلا ىف اراعشأ ديعس نبا هل دشنأو ىنبطلا ىنب رعشأ هنإ ىراجحلا لوقي هيفو

 نرَملا ىف ىنبطلا ىني ةرسأ ةبطرق ىلإ تدهأ ةميدقلا بازلا ةمصاع ةنبط تناك اذا

 كلت لوزن دعب ثبلت مل اهرودب ةبطرق نإف رعشلا نم اهدارفأ همظن ام لكو ىرجملا عبارلا

 ذنم نييديبعلا لبق نم اهيلاوو ةثيدحلا بازلا ةمصاع ةليسملا ىلإ تدهأ نأ ليلقب اهيف ةرسألا

 رم 5 - اهسسأ ىذلا هابأ اهيف فلخ دق ناكو نودمح نب ىلع نب رفعج م84 ه/ه1 74 ةنس

 . ءاملعلاو ءارعشلا اهدصقو ةخماش ةنيدم تحبصاو تارمعلاب اهيف اعستا دق اناكو - ان

 تدل ةعئار حئادم هيف هلو « ءىناه نبا ذفلا اهرعاش اهيف رفعج دصقل ةبطرق هتراتخا عمو

 : «0هيف هلوق نمو « همسا
 ٌرفعَجو ٌريثملا ٌرمقلاو ٌسمشلا ةثالث تاّرينلا تاقرشملا

 44/؟ بيطخلا نبال مالعألا لامعأ ىف دهعلا ةيالوب . ةكباشتملا ةفتلملا : جشولا )١(

 . فرم رعاشلا بتلو اهدعب امو ىف لباك ةنيدم نم برقلاب دالب : جحرلا دالب (؟)

 . دنملاب عوبطملا هناويد ىف ءىناه نبا راعشأ عجار (4) . ناتناننأ

 لوجنتش ةعهت ىف ىرخأ اتايبأر نييلاتلا نيتيبلا رظنا عر

 لا



 : هحئادم ىدحإ ىف هل ايطاخم لوقيو
 اباويأ تحتفف ةءامسلا تكئج امنآو كيلا ضرأ ىنندت مسن ل ى 7” لا 9 "ا و هَ

 ىلا لس 8 َ 7 ماس" سمعا 6
 (0)بازلا قارعلا تموت ىتح ةليبق لك كفو ىلوح تيارو

 ابانج َءْضايُرلاو اًيْرت كسملاو اهئابصَح نم ردلا تفطو ضرأ
 عمتسي . هنم هبلطف ىمطافلا ىديبعلا زعخا افيلخلا رفعج ىف هحئادمو 3 ا

 ٠ |لدشنم هدئاصت ىدحإ ىف

 رثوكو اهنع تنب ندع تانجو ١ رفعجو ىنم بازلا نسيأ لياخ م ريب "ا 0 هر م
 رظنم ضرالا بناج نم هقار امف ٌمدا دلخلا ةنج نع ىأت ليقو

 امهقراف م « رثوكلا »م اأهرهتو داخلا ةنج قراف لدبتف ع( رمعجو بازلل هقارف لع رسحتي وهو

 . رظنماالو ضرألا ىف دهشم امهدعب هقار الو ع هرسحت الو هفسأ الو ةيهىلب هعفني مو : هلبق مدأ هوبأ

 نب ركب وه ىرجهطلا ثلاثلا نرقلا ىف اريبك ارعاش ىبرعلا رعشلا ىلإ تدهأ رئازجلا تناك اذإو
 دمحم نب هللا دبع امه نيريبك نيرعاش عبارلا نرقلا نم ينل فصنلا ىف هيإ تدهأ ف دامه

 ىو . ةمج رتب ةيصخمتس و ردا ةقن بفس وي ةيلقص كار 4 ت0 ةيئاف ةح لمي رهتشاو

 ع ةطيشن  ةيملعو ةيبدأ | ةكرحأ ىرجمل سماخلا خل لاوط الجيب ةعلقلا 3 ةيداممل ةلودل

 : ©9دشنأ هيفو (ه41- ؛ه4 ) سانلع هب رصانل حام ىناوريقلا ل قلاخللا دبع
 ىداغلا حئارلا تناف كيلع هاهم انيئاكر ٠ تمز لفو داع سس تلق

 ىداحلا ب ودحيوأ كلفلا ىب ىرجت رقم اذ كف ال هللت نسلق

 دام لرب ساناع نب رصانلاب ارصتتم علا برت لقا ىتح

 ىدلا وه 2 نودلحخ نبأ لوقي هيفو ارعاش ايتاك (ه 6  ةممإ ١ روصنملا هنبأ ناك

 طاطتختا ىف قنأتو اهعماج ديشو اهروصت ددجو ةكلمملا راد ةياجيب ريصو دامح ىنب كلم رضح

 رصف ةعلقلا ىف ىنبف َ نيتاسبلاو ضايرلا ىف : هآيملا ءارجإو روصقلا ذاختاو عئاصملا كلييستو ىنابملا

 , ةرهاب دئاصق سيدمح نبا هدلقو ةينس تالص هدلقف ذفلا ةيلقص رعاش سيدمح نب رابجلا دبع هب لزنو . « نويميمأ رصقو ةؤولؤللا رصق ةياجب ىف ىنبو مالسلا رصقو بكوكلاو كلملاو رانملا
 سس

 . ليحرلل اًدادعتسا مامزلاب تدش : انبئاكر تمز 7 . اقرش ساررألا (ءاضيبلا رادلا عبط ) بيطخلا نبال مالعألا لامعأ (1) >> لابج ءارو رئازجلا طسو ىف لوهس ضرا : بازلا )١(
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 ةروفان هب ريبك صضوح هطسوتي وهب نم .همامإ دتمأ امو هروصف دحأ اهيف فىصي ةعيذب ةيئأر اهنم

 اهقوفو « اهب ةطيحم ةكرب ىلإ اههاوفأ نم ةيروليلا هايلا جمت ةبهذملا دْألا نم ةعومجم اهلمحت
 عصرت ةيبهذ ةرجس

 هروب تلحك دق كنأ ول ٌرصق
 انتيرا نيح سودرفلا اتتركذأ
 هنأ الإ كالفألا نم كلف

 ةسائر نيرع تنكس م غارضو

 اهموسج راضنلا ئشغ امناكو

 اهوحن ربعت تارمشلا ةعيدبو

 تدشن نإف حافصلا نم دعت 7 '

 : ©)لوقي « ةيفاصلا ءىلاللا رئانتمك هايم اهريقانمب رويط اهناصغأ

 اريصب ماقملا ىلإ دامت ىمعأ

 اروصقو امءانب تعفر افرغ

 اروصنملا علطأف ٌرودبلا رقح
 «؟اريثز هيف ءامللا ريرخخ تكرت
 ("ارولبلا اههاوفأ ىف باذأو
 0 ر وجسم بئاجع رحب ىانيع

 ارويط ءاضفلا نم هب تصب
 اريغص والاب درغت تلعج

 هداشنإ دعب ىرقملا لوقيل ىتح « ةلكاشلا هذه ىلع ةسيفن ررد اهعيمج ةديصقلا تايبأو

 فورعمو . « ريظن نم اهانعمو اهظفل ىف ةديصتلا هذل رأ مل 5: © بيطلا حقن » هباتك ىف احل

 . ىرجحلا سداسلا نرقلا ىف ىبرعلا ملاعلا ءارعشل ةديرخلا هباتك ىف مجرت ىناهبصألا دامعلا نأ
 رثلاو مظنلا نم راتخملا باتك نع مهتامجرت لقن ةيدامحلا ةلودلا ءارعش نم ؟رفنل مجرت دقو

 ىنوتيزلا نب ىلع : ةثالث مهو « نيلقملا نم مهني مهل هنعن عم ىقوربقلا ىردهللا نورشب نبال
 برغملا رعاش هنإ ىنوتيزلا نب ىلع نع لاقو « بيبطلا حيلملا ىبأ نباو كرابملا نب فسويو رعاشلا

 « عيطقتو ديصقتو عيشوتو حيشوت بحاص وهو ؛ هبيرآو هيعملاو : هبيداو ( رئازجلا ١ طسوألا

 : لوقي اهيفو « ضاق ميدم ىف ةديصق نم ةعطق هل دشنأو

 ("لواقت هفقلاخل , هيرقو

 وار تدقعناو جنا انيأر

 هأيضق دحأ لع ىشخي أمف

00 

 ىتح مالسالا ىَرع هب دشو

 هادي تي دق هاران نمو هادت ْتَقِلَع دي ترفظ دقل

 . اهدعب امو 180/١ سنوت عبط (برغملا

 . لقعلا : ىهنلا (0)
 . هنع لصقتت ال ىتلا ةقيئاوم : مالسالا ىرع 7

 . اريبك انارسبت ترسخ : تيك (8)

 : ( سابع ناسحإ 3 قيقحت ) سيدمع نبأ ناويد 00

 . هأوأم : دسألا نيرع (؟)

 . اءولمم : اروجسم (14)

 مسق ) ةديرخلا ةيلاتلا راعشالا ىفو مهيف رظنا ()
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 ىف هلوق كلذ نم « ةفلتخم حئادم مهيف هلو داحح ىنب ىلاوم نم هابل نب فسوي ناك و

 ٠ ةرسألا بطاخي هدئاصق صعب

 0 الذجمو ىّلَج ايقاتم ىوح مام الإ مكنمام

 0 امعسا انهما فيضلا نومركتو  اهسلا قوف راجلا نوصفرتو
 ؟”حافصلا ؛ كح زعل ضرسعم ىف العلارهز نونجت مخهزال

 امنإ ؛هل ائكيش اهنم .وري 7 0 ةبلاس سل ةبلاج لزغلا ىف تاعطقم هل نإ دامعلا لوقيو
 اهيف امصاو دايعألا دحأ ىف ىدامحلا زيزعلا نب هللادع ريمألا اهب * ىنهي ةدذيصقف سَ ةعلمق اىؤر

 :لوقي «هليخ
 (2لوحمحت مَ ” نهقطن نركحلو ىراذع اهناك ىكاذملا درج هب تلاجو

 0 سك اهولتي عامهدو ةليقص قيتعلا ربتلاك ءارفصو

 مدقتلا ناعألا موي هل ناكل هَدْهَج قربا عم ىرْجي ول ٌرقشأو

 010م اهيلع عا دوق رجلا اب ةيار عييرطملا ءاولا ماحو

 7 دان 2 ءرعشلا ديج تاكو :هنع لاق هنأ 7 ىرجملا سداسلا نرقلا فصتنم لوح

 سانلع نب رصانلا نب روصنملا نب ةمارك ميدم ىف ةديصق نم ةراوف فصو ىف ةعطق هل دشنأو
 :لوقي اهيفو

 "”صيويو وؤوديبينيح انسحو اماوق «بارطضا نول ٍءامل اب ميكاحو

 0 هبت لقّصلا عملا نبل بسيضت

 )١١( صق ك0 ءاملا ىلع اهيلا وح نامج هناك داع مل "ابل ىماست

 سقي ال ىرتال ذإ هب دمي «ةمارك » ننسممب نم الاون ناك

 )١( ءادوس : ءامهد , ةيردم : ةليقص . بهذلا : ربتلا 09 . اصلاخ : حارص « ةميظع : ىلج .

 داوسلا ىلإ براض رمحأ ؛ تيمك . تردقوت : نورعست . ءاطعلا : دفرلا (؟) .
 . راد : ماح (0) : حامتسا . ءوضلا ىفخ ريغص بكوك : اهسلا (9)
 . دقتع : ىرأو (8) . بلطلا ىف عستا

 عمليو قري : صبوي (5) . فويسلا : حاقصلا (5)
 . ةضف : نيجل غ١٠) ليخلا توص : محمحتلا . ةبردملا ليخلا : ىكاذملا (5)
 . ولول : نامج )١١( . ىلاعلا نود
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 رحم و ةيردنكسألا ىلإ درو هنأو (؟2كلا سوخيم ناك هنإ ريبزلا نبا نع دامعلا لقنيو

 لزنو برغملا ىلإ داعو . "”هتلخ ٌدسيو هنامَظ ىِوْرَي نم دجيال انامز امهب ماقأو ( طاطسفلا )
 , هترئاج اومظعو هتلص اونسحأف ةيميم ةديصقب مهحدتاو « نبرغلا سلبارط ىف رقشألا ىنيب

 : مهحمدم ىف هلوق نمو
 لي َ عني لوسعملا ىدتلا اذ ىو فئاخ مرسمأي لومأملا ىمحلا اذ ىفو

 ب كاع ءاببلا ا تدضع اك مكلاعفب مكباسحأ ىلع ٍمردضَع

 مساوم مانت نم دات لك ىفو ٌمسايم ادت نم ضْرَأ لك ىلع
 اضيأ ل نيدراثأ نم ناك هنأ ريبزلا ني ديشرلا نع دامعلا لقنيف ىعلقلا ليعاعساإ نب ؛ ىلع امأو

 نب لضفألا نب دمحأ رزوتسا ( ه 454 - ه4 ) ظفاحلا ىمطافلا ةفيلخلا نأو رصم لع

 ءرصم نم ةيمطافلا ةغالخلا ليزي نأ دارأ هنأ ودبيو ء نيينس هدجو هوبأو وه ناكو « ىلامجلا

 مهناذأ نم اوطقسي نآو ظفاحلل ةعمجلا موي بطحخ ىف اوعدي ال نأ دجاسملا ءاطخ ممأف

 : هولتقف مهتعيشو نييمطافلا راصنأ هبنتو « نييمطافلا راعش « لمعلا ريخ ىلع ىَح »م : ةالصلل

 نمو ظفاحلا اهب حدم ةديصق ثداحلا اذه ىف مظن ىعلقلا ليعامسإ نب لع نإ ريبزلا نبا لوقيو

 : اهيف هلوق
 (اانلا ةدعّصلا قرفم هيف باش دقو هدَح دّعري فيسلا تبحص ليلو

 ىربكلا هيا هللا نيد ظفاحل  هنأك حاصلا هجو ادب نأ ىلإ

 كلذ نم هللا رفغتسا ه : الئاق هللا نيدل ظفاح هنأب ظفاحلا ةفيلخلا فصو لع دامعلا قلعيو

 . « اعيضم ناك امنإو اظفاح نكي مل هنإف

 رئازجلا حبصتو ةياجب ىف ةيدامحلا ةلودلا ىلع نموملا دبع اهميعزو نيدحوملا ةلود ىضقتو

 نبا مساب ضورعملا ىنيطنسقلا رمع نب ىلع نب نسحلا : نارعاش ذئيح اهب رهتشيو « اهل ةعبات
 لصألا ىنارهولا ىنأدمطأ ليج نب ناورم نب لع نب 8 ("7دمحمو ( ةمجرتب هصختسو نوكفلا

 ىدحوملا روصتملا همدقتسا مث ناسسلت ءاضق ىلوت اهبان اهيقف ناكو . ناسملتب ءىشانلا

 : هماكحأ ىف لدعلاب اروهشم ةريسلا كيمح لظو شك ارمب ةعامجلا ءاضقل (ههوه-هم١٠ ١

 هحئادم نمو م١1 4/ه 0١ ةنس ىفوت نأ ىلإ رصانلا هنبا هداعأو « ةرتف دعب روصنملا هلزعو

 1 هل وق روصنملل

 ١ ةانقلا : ةدعصلا (59 . ظحلا : دجلا .

 ةلمكتلاو 5159 1١54 ص ىشكارملل بجعملاو . ءىماظ ىورب : مئاح عقتي (5)

 . ١٠١1 مر رابآلا نبال 1 متنعأ : مندصع )0

 . رثاو ةمالع : مسيم عمج : مسايم (0)
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 لدعم هنعام هللا رمأي طونم كرما نيمامالا ني اي اندوسأ

 لذي ناك ام هللا ىف هرصانو  هروهظ نا قلل نأل متريصن
 لتقتنتو ٌريست هيف مرابخأف 2 ىَقب امو الدع ضرألا طاسب متألم

 ىقرشو ةئيطنسقو ةياجب اهعبتتو ةيصفحلا ةلودلا سنوتب 550 ةنس ذنم ايركز وبأ سسويو
 : ابونج ةلقرو ةنيدم ىتحو الامش رئازجلا ةنيدم ىلإ انايحأ ىتح لب « ةنايلم دعب ام ىلإ رئازجلا
 ةيمهأ ةياجبل تلظو . نييصفح ةالو ةنويو ةياجبو ةنيطتسق : ىربكلا ندملل نوذختي اوناكو

 تلظ دقف « ةيمعألا اهتعزان قدأ ةرابعب وأ ةنيطنسق اهتفلخ مث ىرجملا عباسلا نرقلا لاوط ةريبك

 رئازجلا ىفرش ىف الو امهيف اشنت مل هنأ نم مغرلا ىلع « ةطيشن ةيملعو ةيبدأ ةكرح امهيلك ىف

 نيدحوملا ةلود سسّوم نمؤوملا دبع اهيلع ىضق ىتلا ةياجب ىف دامح ىني ةلودك ةريبك ةلود ةماع

 ىقرشو ةنيطنسقو ةياجب ىف اناقلي الو « ليلق دعب اهب ملنس ىتلا ناسملت ىف نيينايزلا ةلودك الو
 نب دمحم لوق لثم تاقادصب قلعتي يدم رعش اناقلي اقتحو « ريبك ملاح ىف حيدم رعش رئازجلا

 : ”هتريشعو ىانلا كيس نب ىلع هقيذص يف مالسلا دبع نب ىيحي

 ىانلا ديس نب ىلع قفأب تلح ساربنلا انّسال ةداعسلا سمش

 سابلا مادتحا ىدل دوسألا مهو مهراميث لاوتلا لذب رشعم نم

 سانيالاو شيعلا بيطب , معنأو هليذ روج رضخفملا ءادر سلاف

 فولخلا نب نيدلا باهش ةيصفملا ةلودلا دهع ىف رئازجلا ىقرش هجتنأ حيدم رعاش مهأو
 . ليلق امع ةمجرتب هيصختنسو « كامثع ورمع ىا ناطلسلا رعاش ىنيمدسقلا

 هدافحأو هوانبأو اهسسؤم نسارُمْعَي دوقيو 57“ ةنس ذنم ةينايزلا ةلودلا ناسملتب سّسؤتو
 نيب ءاملعلا تارظانم نم مهسلاجم ىف نورثكيو سرادملا نوكشنيف ةميظع ةيبد او ةيملع ةضهن

 نولزجيو ءارعشلا مهحيدمب ىنغتيو ءابطألا نوذختي 5 ءاهقفلا رابك نم نيتفملا تودخستيو « مهيديأ

 ديعسلا همجحجاه نيح سار ْمْخَي رعاشل ةديصق كلذ نم اناقليام لوأ نمو « ءاطعلا ىف محل

 : ©0راصتنالاب هل اىنهم لوقي اهيفو « نسارمغي هيلع رصتناو 555 ةنس شكارم بحاص ىدحوملا

 (0َسّبَع ام دعب هنع ٌرهدلا رفسأو اسُرعلا بسجوأ تف لجاع رش
 (؟سلغلا هٌراونأ تحمو هقْدَوب ةقداص م ونألا تسجبت حعتف

 ”"اسمتلا ام نمل هيف زجنأو هنع بثك نع دعسلا اباسب حتفت حصق

 اسّقنلاو ُسفنلا انم جزامف ىَرس داقف ةايحلا ىرجم ىّرَولا ىف ىَرَج حعتف
 قدو « راطمألا : ءاونألا . ترجفت : تسحبت (5) |] . "47 ص ةياردلا ناونع (1)
 . ليللا رخآ ةملظ : سلغعلا . هديدش : رطملا قيقحت ) ىسنتلل ناسملت كولم نايز ىنب خيرات رطظنا (1)
 ١ برق : بكا 20: . 65 ص ( دايغوب دومح

 مهجتر ههج و بق : , سبت ٠ فمكيا : رفسأ 00(
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 ىدحوملا ديعسلا لتقمو برحلا ىف ثفدحألا روطت ىلإ رعاشلا ريشي اهيفو ةديج ةديصتلاو
 اهيلع ىلوتسا ىتلا رئاخذلا ةلمج نم ناكو « هناسرف سأبو ىناسملتلا شيجلا ةعاجشب ديشيو

 دقعلا ىسنتلا لوقي ؟ هكلم مخضو هتيص اهب دعب ىتلاو ديعسلا ىدحوملا ريمألا ةلحم نم سارُمْعَي

 نبا لوقي اك تائثم ىلع لي ةنيمنلا رردلاو توقايلا تازرخ نم تارشع ىلع لمتشملا ميتيلا
 ىذلا نافع نب نامدع فحصم مظعاو كلذ نم سفنأو « درمزلا ('”داضعو ءهخيرات ىف نود

 هفقوف ةبطرق ىف لخادلا نمحرلا دبع ىلإ لقنو « ةيمأ ىنب ىلإ راص دق ناكو « هنيميب هأعحت

 . درمزو توقاي راجحأو ةسيفن ءمىلال اهنم عضاوم ىف مظنو بهذلا حئافصب هأشغو اهعماجي

 نأ نسأر مغي لع لا معن نم ناك نأ ىلإ هقحمب نيمئاق مهرافسأ ىف مهمامأ هنومدقي هرانبأ ناكو

 بجتنت نأ ثناسملت ثبلت الو . نيخرؤملا نم هريغو نودلحخ نب ىبحي هلاق ام حص نإ ٠ : هب ىظح

 : هرعاشو (ه ١/ -81) نسارمغي نب | لأ نامثع ديعسىبأ بتاك سيمخ نيا عرابلا رعاشلا

 رصمب صاخلا ءزجلا ىف هل انمجرت ىذلا ةلجح ىبأ نبا هرصاعي ناكو . ةمجرت هل درفتسو

 ىدحإ ىلوو رصم نطوتساو جحلا ىلإ هتايح ريكاوب ىف لحر دق ناكو « ةلسلسلا هذه نم
 ةددعتم هيوبن حئادم هلو « ةيفوصلا نم ةدحولا باحصأ ىلع ىرزي ناكو ةيفوصلا تاخيشم

 تاطلسلل امهادهأ ةبابصلا تآويدو « ركل ءانإ ىأ ناطلسلا نادركس اهنم « ةعونتم ةيبدأ بتكو

 ريخألا باتكلا ىف هلوق لثم نم هيف هحئادم شضعب امهيف انمضم ؛ ىكولمملا نسح

 ثذامت اًرط ضرألا كولم نأل ُهَأ رذحت باغلا دوسأ كيلم

 هرباتم هلع ام ناكم ىأو هلا مهعري ملَوامك ئىأو

 ىلاثلا ىسوم ومح وبأ 001 حدمي ' ةينايزلا ةلردلا| ماكح نم اح لعلو

 اًبيدأ ناكو « هترسأل اهداعتساو نييتيرملا مكح- نم ناسملت صلخ ىذلا ( هالو - ,(

 ةبكوك هب تطاحأو ةميظع ةيبدأو ةيملع 0 هدهع ىف ناسملت تضهنو اًرهام ارعاشو لف

 ليقو ومح وبأ هلاث اميف حاورألا حار » : هباتك ىف ىستتلا هيف اهحئادمبو اهب ملأ ءارعشلا نم

 حلاص نب دمحم هباتكو هحادم نمو ٠ ا ءارعش نيب ةمجرتب هصختسو « حادمألا نم هيف

 ىسلالتلا ةعمج ىبأ نب دمحم اضيأ هحادم نمو « مساق نب دمحمو ىماصعلا لضفلاوبأو نورقش

 : : (")ةدصق ىف لوقي هيف هيف و « هئابطأ دحأ

 الس لق ضرألا ىف نيغابلا لع ماسح ةباهم رد ٍيغولا 8 عاجسش عاطم

 المال دحلا ٠ فهرم رصف مراصو اهتذَر لهني ثيغلاك ةحار هَل

 آل هتّرعلألإ كِلَم 0. روم اكلم هللا م ةاسبح مامإ

 اليد هب طرخلا رصتلا نم رجي امفظم ازيزع انافاو بازلا نم

 . ١/ 4٠ داورلا ةيغب (7) . دضعلا ىف عضوت ةيلحلا : داضعلا 01
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 ىلو ( م حيوايو ىفاو نم ٍدعتايف تردابت مانأل لك هعاطل

 ال' أع تافام هب انْمأ تعا هب هكلمب َدالبلا هللا يج دقت

 ربق دوجوب هونو ؛ ةلممجلا تاسملت ةعيبط صسصوب ىسلالتلا اهلهتسا لق و ةعب ني ةديصقلاو

 ىف ذأ مث ايئدلا هةدح اهناو اهتسحت ةداشالا ىلإ داعو ع اهيف ابيعش نيم ىبأ ريبكلا ىفوصلا

 هلو . حلصلا دقع ىلإ اهتردابمو ارهق ةيني ةينيرملا ةلودلا دي نم ناسملت لع هئاليتساو ومح ىبأ ميدم

 نسر ميركلا لوسرلا مدمو هحجدم نيب اهيف مسجحي ضايرلا راهزأ ىف ىرمملا اهدشنأ ةحشوم
 : )هيف هل هحيدم

 نيح لك ىلاعملا ىلإ )ف ومسي لزي مل نٌم
 نيملسملا ٌريمأ ىلومللا  وتثجوِبأ كاذ
 نيدو ايند اهب انلز ْمسنغ ةععاط

 لهتسي دشنملا ناكو « نيلسرملا ديس دلوم ةليلب لافتحالا ناسملت ىف نتسا ٌومحوبأ تاكو
 ىبأ ىف طالبلا ءارعش حئادم نم هيلإ عفر ام اليوط دشني لظي مث « ةيوبنلا هتحدم داشنإب لفحلا
 , هدعب اديلقت كلذ لظو « تايدلوملا مساب دئاصقلا كلت ىمستو « ميركلا لوسرلا ىفو رمح
 . ىرغنلا فسوي نب دمحمو نودلخ نب ىيحي امه « ليلق امع هئارعش نم نيرعاشل مجرتنسو
 ملعلاب افلك ناكو ( ه 6١١ - ا/15 ) ىناثلا دمحم نايز وبا هنبا هدعب مكحلا ديلاقم ىلوت نممو
 ناك [؟ ارعاش ناكو « هدهع ىف امهقوس تجارو - عضوملا اذه ريغ ىف اني رم اك - بدألاو

 ىلإ هّجو هنأ فيرطلاو ( ه م١٠١6 - 4 ) قوقرب ىكولمملا ناطلسلا عم ىداهتو « ااع
 عاقبلاو ىفطصملا ةرايز ىلإ هنينحو هقاوشأ ريوصتب اهلهتسا همظن نم ةديصق هتيده عم قوقرب
 : «7”قوقرب ناطلسلا ميدم ىف اهب هلوق نمو « ةسدقملا

 'ايبس فاضي ال «فواخملا لبس تنمو ُمانأل مان هب كلم
 ليزج ءاطعلاو مج لضقلاو لمَوم باججلاو مخض كلملاو
 ”0ليصأ ءافولاو لمكأ دجلملاو ل رار تفل لمح ل

 لوقيو (ه م17 041 ) ىنايزلا دحاولا دبع كلام وبا هدعب همايأ ىف بدألا شعتنا نممو
 نيرفاظ « بئاقحلا ؟"ةرجب نويلقنيف ؟9بَدَح لك نم نولسني هباب ىلإ اوءاج ءابدألا نإ ىسنتلا

 )١( ضايرلا راهزأ ١/747 . ) )4قيرط لك نم نوعرسي : بدح لك نم نولسني .
 ةرثك نع ةياتك . بئاقحلا ىئولمم : بئاقحلا رجب (5) 7 ونوع ص ىسستلل نايز ىنب خيرات 23غ(

  00ءاطعلا . ليصأ : لثوم .

١ 48 



 ىلع ىمسي ىساف رعاشل ةديصق نييناسملتلا ريغ نم هيحدامل الثم برضيو « بئاغرلا ليزجب
 : 2'الئاق هحوتف ضعبب اهيف هكهي باّشَعلا

 - كينمألا نانمزلا هل نادف امسو ىدتراو ةباهم اب للجت كلم

 ديؤيو هكلم لفكي هللاو لكشم نم هؤارا تيب م
 دمخيوهانس ىفخي ىذلا نمف 2 هرصب الإ نما ىبأ كلم

 ىسنتلا هيقفلا ىنعيو ( ه 8 - 855 ١ لكوتملا هدعب ناسملتب ىئايز اح مهأ ناك امبرو

 ىتب فرش كنايب ىف كايقعلاو ردلا مظن هامس - - اني ٌرمآ؟ - هترسألو هَل هيف 3 باتك عضوب

 : ؟0لوقي هيفو « ةتسلا هئاثنأ حيدمو هحيده ىف ةديصقب هنع هيف هثيدح ىهنأو « نايز

 99مم محلا هو را مزحلا عم 2وهيأر ةقاثو نم هابص ىف ىَوَح
 طّشلا هنتاسحإو حل هفقرورعمف هتاسهج عيمج نم اًدوج رحبلا وه

 0س هرهد نم هانضأ نم لك اذك 2 هوحم نتوعاس لامأآلا ىنب لكو

 ارطغأ ىذلا قوف شرعلا ببر هاطعأور ايلجم كولملا نيب نم ريس
 دنانيدرف ىلوتسيو ىرجحلا رشاعلا نرقلا لئاوأ عم ةيصفحلاو ةينايزلا ناتلودلا فعضتو

 نيدلا ريخ هل ىدصتيو . رئازجلل ةمهملا ةيلامشلا روغثلا ىلع نيتلودلا نم اينابسإ كلم

 ريخخ لازيامو م 5١15/ه 977 ةئنس رئازجلا ةنيدم هنم ناصلختسيو جورعو ( سوربرب )

 ميلقإ فيضيو « نارهوو ريبكلا ىسرملا ادعام ةيلامشلا روغثلا ىلع هنم ايلوتسم هلزاني نيدلا

 ىلع هنوئحتسي نويرئازجلا لازي الو « نسح هنبا هيلع هفلخيو « ةينامثعلا ةلودلا ىلإ رئازجلا
 ىللعألا ءزجلاو ريبكلا ىسرم ا ماه غامه 814/6 ةنس 8 مهنم عجرتسيو (؛ نابسالا ةلزانم

 : ؟0هلوق لثمب ىسوم نب نمحرلا دبع رعاشلا هعهيو « نارهو نم

 بلكلا ىّرَق ىسرم رفكلا ساسأ حتتفب 2 برغلاو رئازجلا اشاب مكل ائينه

 بْرَض اذو ّوتع اذ اعينم افهكو مهئوصخل احتاف ىبر كاقبأو

 ؛« ةريبك ةلمح رئازجلا ىلإ قاس دق ناكو اينابسإ كلم سماخلا لراش بلكلاب ديريو

 ةالولا نوثحتسي ءارعشلا لازي امو « نابسالا عم نارهو لظتو . نسح كيراليابلا اهقحسف

 ىلع « نسح باب م ىادلا ثحتسي ىذلا نمومْلا دبع نب دمحم لثم نم اهحتف ىف نيينامثعلا

 : ادشنم ةليوط ةيسامح ىف اهحتف

 . دادضألا ظافلأ نم ىهو « ملظر روج : طسق (4)
 . 758 ص ىسعلا 00(

 نبال ناسلتب ءاملعلاو ءايلوألا ركذ ىف ناعسلا (ه) . 515 ص ىصلا (0)

 . 11500 نم ميرع . هضاب رعشلا داوس اهيف طلتخملا : طمشلا ممللا (7)
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 اهاوس ندصقتال اهب لزناو اسهادن يلف نارهو كاان
 اهاننب اولزتيلو اهنوزغي اهون ركاسعلا ةفئاط عدتسساو
 اهارت تسلف ةملاعع تسرد دق نيدلاو اديؤم بيلّملا ىحضأ

 اهاسرم نلزتاو اهيلإ ضهناو ادجنتسم اهوزغل ةارغلا ٌعْداف
 ةيالولا ديلاقم شادكب دمحم ىلوتيو . ةملكب هصخنسو .. ليجوقلا دمحم هتلكاش لعو

 حتف ىف مهتينمأ مط ققحب نأ نييرئازجلا سوفت ىف لمألا مظعيف م0١1."/ه ١١١8 ةئس

 : هلوق لثم ىف هب اديشم دشار ىبأ نب ىبحي هتهبو « نارهو

 لافم نيفلاسلا ىف هلامكل نكي ملو لامكلاب درفت كلم
 لاب ألا ةباغلا ثيلل تناد املنم اًرط مايألا هل تناد
 (7لايهقألاو ءارمألا هلالجل تمّلسو كولملا هتوطسل تعضخ

 ةونع نارهو ححفيو « همكح نم لوألا ماعلا روديو . شادكب ةرائتسا نم ءارعشلا رثكيو
 رئازجلا ءارعش ىرابتو « رعشلاو ةباطخلاو رثنلا عمجي اييدأ تاكو م17.7/ه 1١١١9 ةتس
 هتيالو ذنم رعش نم هيف مظنام نوميم نب دمحم عمجو « ميظعلا رصنلا اذهب هتقهت ىف برغملاو

 هئارعش عمو . ةماقم ةرشع تس ىف هلعجو « ةيشادكبلا ةلودلا ىف ةيضرملا ةفحتلا » هباتك ىف

 أروصم ةراح هكنهت هانه ىذلا ىلع نباو ىمئاغتسملاو ليجوقلا دمحمو ىنويلا مساق نب دما

 : هلوك لثمب رذياالو ىقبي اال اقحس مهقحسي فيك

 مطاح فيسلاو لّمتلاب بش مهل ةينم سأك رافكلا ىقس ٌمامإ
 ("7«يماط -ةرامعلا لعب مهعبرف قزم لك ضرألا ىف مهقفرمو
 مداقتملا اهدهع اهيلإ دعو ١ هّرخف ةّينسلا نارهول داعو

 مهتزوح ىف لظتو نارهو نابسالا درتسيو . م١191 /ه ١١77 ةئس اعيرس شادكب ىفوتيو
 ةيبدألا ةايحلا تناكو « ايئاهن اهححفيف « ريبكلا دمحم ىابلا دهعل 179./ه 1508 ةنس ىتح
 نب دمحأو ىرزاملا بيطلا نب دمحمو ىمورقلا دمحأ لثم رعاش ريغ هلوح فتلاو هدهعل تطشن
 : هلوقب اهحتتفا ةليوط ةزوجرا نارهول هحتف يف هلو « هيتاك نونحس عرب دما مهمشا نمو « رامع

 نيّدلا ىنسأ هيرصان نادو نيّدلا ٌرصن رزا نادم
 داهملا نيل تدغ ىتح داهجلاب راطقألا حتفو

 « ىنارهولا رغثلا ماستبا ىف ىنامجلا رغنلا » : هامس اًيخيرات اًيبدأ اًحرش ةزوجرألا حرشو

 . حتفلاب هتكهت ىف مهراعشا ضعبو هودجسم نيدلا ءارعشلاو ىابلا ةريسو حتفلا هيث افصو
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 18 ىذلا ريبكلا عماجلا ةصاخو ةينارمعلا هتائشنم فصوو

 ْ] : ىمورعلا دبا

 ةيسرك الع دق سردللا ىرتو

 دراثأ تدغ ةسردم هيوحت

 تعاش دق ىرعشألا ةديقع تناكو
 رب فرتعيو . ىرجملا سماخلا نرقلا ذنم
 اصف « ةئسلألا لع ةمجعلا ةبلغل هنمز ىف

 عاش حيصفلا رعشلا نأ فيضيو « نوحدميو
 . ىتاعملاو

 .اجقلا دمحم دنع اناقليام وحن ىلع مهخويشل ةذمالتلا ميدم ىنامثعلا دهعلا ىف رثكيو

 ىراصتألا دحاولا دبع نب ىلع هذاتسأل هحيدم ىف

 _ سوب ءمنع نيبو مهتيبو رئازجلا ىف ءاملعلا نيب لدابتملا رعشلا

 . ميدملا ءارعُش ضعبل مجرتل فقوتن نأ

 لشهنلا ميركلا ")دبع
 بن هير . بازلا ضرأ ىف ةيئرشلا رئازجلاب ( ةيدمحملا ) ةليسملا ةنيدم ىف أشنو دلو

 ىلإ هتدلب كرتي هلعج امم « ةركبم ةيرعشلا هتكلم تحتفتو بدألا ىف اهشسويشل هتذملتو هابرم
 نب ميمتل بنك هنإ لاقيو « ةيجاهنصلا ةلودلا نيواود ىف مظنني نأ ثبلي الو « ةمصاعلا ناوريقلا

 حبصأو هدعب نم سيدابل مث هلبق نم نيكلب نب روصنملل بتك هنأ ريغ « روصنلا نب , سيدا

 باتك ىف هنع لقن قيشر نبا نأو عتمملا هامس اباتك دقنتلاو رعشلا ىف هل نأ انب رمو . امهرعاش

 هنع هلاق امو جذومنألا هباتك ىف هل مجرتو ارارم هركذو « هدقنو رعشلا ةعانص » ىف ةدمعلا
 « اهراثاو اهعئاقوب اريصب اهراعشاو برعلا مايأب اريبخ ةغللاب افراع امدقم ارعاش ناك » : هنأ
 عم فهرم ىدأ قوذ ىلع لدي م اهل دودح ال ةعس رعشلاب ةعساو ةفاقث ىلع عتمملا هباتك» لديو

 ةيدهملا ةنيدم وأ ناوريقلاب ىفوت هنإ قيشر نبا لوقيو . هيلع داقنلا ماكحأو رعشلا دقنب رصبلا
 نم اهيف ركذامو نيكلب نب روصنملا ميدم ىف ةديصق نم انايبأ هل دشنأو ماء ؛/هؤعد ةنس

 نم ةفئاط اهب ناكو م194/ه85# ةنس رازن زيزعلا ىمطافلا ةفيلخلا نم هيلإ تلسرأ ةيده

 ىتلا عجارملا ىلشهتلا ميركلا دبع ةمجرت ىف رظنا (؟١ مسالا ىبأ روتك دلل ىنانثلا رئازجلا خيرات رظنا )١(

 : ماا هللا تكس
 . ىلذ ص شاه ىف اهرك ذ قبس
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 اهفصوو « امخض اليفو شحولا رمح نم اططخم ارامحو ةبيجنلا يتاخبلا لبالاو ةميركلا ليخلا
 : هلوقب هلهتسا « اعراب افصو اعيمج لشهنلا

 ٌرْخَفلاو ْنَميلاو ناميالا اهمّلقت 2 ةّيده ٌريخ دوجلا ٌريمأ كتته
 هيف عربي ناك ىذلا هحيدم عم اعيش دشني نأ قيشر نباب ايرح ناكو « ةيدملا فصي ىضمو

 هباتك ىف ةريبك ةفئاط اهنم”دشنأ نيكلب نب روصنملا ىف هل ةيئاب كلذب دهشت اك ةقئاف ةعارب
 | : ادشنم هسلجم ةبيه روصي اهيفو « عتملا

 اهباطحح وبنيو هنع ىرولا نويع ىهننت 7 ةلالجلا روفوم ٍسلجمو
 اهييرتست ةيير لاجرلا ظاحلا امنأك اًقفخخ فئرطلا ر عفر هيف ىرت
 اهبأتع ل اسوسدم دساوح ٍرقيع جساون تلظ اهتْكُح اذإ
 اهببابش (؛ فري ٍراعشأ لئاقع هتامركم ىلإ ىدْهَت كلام ىلع

 اهبأبلو اهرثص اهبم هاف العلا ةيصاق هانك تعد مامع

 ضفخنيو هاوفألا ىف مالكلا رثعتيو ةباهم نويعلا هنع ىنثنتل ىتح لالجلاب فوفحم سلجم وهف
 هناسحإ ىلع هدسحت رقبع جساون تلظ هيف ةعئارلا هتديصق كاح اذإو . اهرعشتسي ةبير فرطلا

 هيلإ بيجتست مامحل هنإو « هيلإ فزت راعشألا سئافن لازتامو « فصو لك قوفي اناسحإ اهيف
 : لوقيو صلاخلا اهبايلو اهوفص اهنم لانيف العلا ةورذ

 ؟"0اهبأبر لهتساو اهابر همرجو 2 تللهت اًضرأ روصللا درو اذإ
 (؟)اهباغَر افجي ام رديأب اهارث ةؤامس تّلِب قافأآلا تاريغا اذإ

 (0اهبأبع هادن نم باحسلا رضخو اهُواِضَم هنع قر ىلاوعلا ناك
 اهيت هيلع ُمّلَخَت ةوقش هي دري نمو هلثي ادعس ٍهلوُي نسمف

 اهبانج رارفصا دعب نم ٌرضخيو تتلو ريلا -ًاهلح ام - انبلحي

 ربغت نإامو ؛ اراردم ثيغلا اهب طقسيو ارشب اهابر ءىلتمت ىتح اضرأ روصنملا لزني امف
 لوقيو . ةبصخ ةلهس اضرأ اهليحيو اهيوريام هئامس نم اهيلع لطم ىتح رايدلا فجتو قافالا
 هادن نم رمهتملا باحسلا ثيغ نأكو « همزعو هئاضم نم قرزلا حامرلا وأ ىلاوعلا ةنسأ ناك
 اهب لحي ضرأ ىأ نإو « هبصي ءاقش هب لزني نمو هلني ادعس هحنمي نم نإو « ضايفلا همركو
 : الئاق ىضميو « ىهازلا عيبرلاو ةمحرلاو ىقتلا اهيف ل

 اهاضه ُكَدال نأ ةسأب اهّلحأ ٌعْوطلا كتي مل ّدلب امو
 اهغ بكاوكلا نأولو كيدل اًميئاوخ ىراوضلا ُدْمألا اهب طحت

 راطمألا : باحسلا بايع . حامرلا : ىلارغلا , . باحسلا : بايرلا (1)
 . ةرمهنملا . ةلهسلا ةنيللا ضرألا : ءارلا حتفب باغرلا )١(
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 اهُبأقر فويسلا تحت نم كتباجأ ةيبيجم ريغ ُكلتصاع اهنأ ولو

 )هيأرش سوفنلا ٌرومات كليخو اهفاقن عولضلا ٌءانحأ كخحامر

 اهباضه كدت نأ نمأت ال اهلهأ ةعاط كتأت مو كل ملستست مل ادلب نإ روصنملل لوقي رهو |
 امهم عضارخ ”كيدل طحتل اهب ةسرتفملا ةيراضلا دسألا نإو ؛ روك ذم ائيش نكت ىل نأك اكد
 ؛ ةعناحخ ةليلذ فويسلا تحت نم اهباقر كتباجأل كنايصع تنلعا اهنأولو اديعب اهليغو اهباغ ناك

 :« ططخلا مربت لازت ال ذإ « ةطخخ باهت ال تنأ امئيب « كباهتل - تمظع امهم - بوطخلا نإو
 ةديصقلاو . ءادعألا مد كليمخ بارش لازي الو ءعولضلا ءانحأ ىف برضت لازتال كحامر كلتر
 دعرب ءىلتمت امنأكو « ةبجللا اهاقيسومب اعرق ناذآلا عرقت اهنأكو ةئيصر ةلزج ةغلب ةبوتكم
 . اعدبم ارعاش ىلشهنلا ميركلا دبع ناك بير نودبو . فصاق

 ( ةليم ىضاق نبا ) ىخوتلا دمحم نب هللا ")دبع
 نب هللا دبع أشن اهبو « ةياجب نم ىقرشلا بونجلاو ةنيطنسقل ىبرغلا لامشلا ىف ةليم عقت

 لوقيو « ةليم ىضاق نبا مساي رهتشا كلذلو « اهيضاق هوبأ ناك ذإ ملع تيب ىف ىخونتلا دمحم
 ةلودلا ةقث اهيلاوب هقيرط نع لصتاف « ةيلقص ةريزج ىلإ هاب بحص هنإ قيشر نب
 ع اهيلإ هتببح ةلداع ةسايس اهتيعر ساسو ةيلقص طبض « ةريسلا نسح ناكو ( ه1 (

 لك نم نوريثك هدصقف اضايف امرك اميرك ناكو « رومألا اهيف هل تماقتساو مورلا خودو
 ةديصقب هحدمف « انسحم ارعاش هللا دبع هئبأ تاكو . ةليم ىضاق مهتمدقم ىفو مهمركأف ) جف

 . ةيلقصب اليوط اثكمي مل امهنأ ودبيو : هتلص لزجأو هيبأ ةلزنمو هتلزنم برقف « ةعراب ةيثاف

 رثؤي ردتقم نسل رعاش » : هيف لوقي قيشر نباف « هل اومجرت نم ةليم ىضاق نباب داشأو

 رعشلا ىف هلو « تاياكحلاو لاوقألا مظن ىف هباحصأو ةعيبر ىبأ نبأ قيرط كلسيو ةراعتسالا
 كلذب جل وهو ؛ بجاولا قوف ىلإ قمعتلاو قارغإلا ىف غلب امبرو « عستم لاجمو ةقباس مدق
 حضوأ ىلع هنع ٌرتفاو حْدِق ىلعأب بدألا ىف برض ه : هيف ماسب نبا لوقيو . « هل بلاط
 , اهتبارغو اهتسحل اهتابثإ تببحأ لوقيو « ةلودلا ةقث ىف هتيئافب ناكلخ نبا هوئو . « حبص
 عيدب لزغ وهو « جحلا ىف نيمرحم اهب ىقتلا هل ةبحاصل ىراوح لزغب اهلهتسي وهو . اهدشنأو
 موي ىف ةيلقص ىلاو ةلودلا ةقث ميدم ىلإ هنم جرو , عضوملا اذه ريغ ىف هنم افرط رك دئس

 : لوقي هيفو « مهدايعا نم ديع

 م:50/ه عجارر ١١9/5 ناكلمخ نيار ؟9١ص . مد : رومات . حامرلا برضم : فاقثلا )١(

 . 5794/5 ماسب نبال ةريحذلاو قيشر نبال نامزلا جذومنأ ةليم ىضاق نبا ىف رظنا (؟)
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 (1) حجي ركشلا ىلإ وعديام ة ةلوت داكي ”يعءاضق دع
 )0 ارفطقار (فحخأ ذإ اودكأو زافف العلا بلط ىف كالمألا ىَعَسو ىَعَس
 فوختي امو ىججري ام هيفكب  ىقتلاو رباب شطبلا باش ناظقيرو

 ©7فدخُم هللا بقار نم ىلع ٌرتسو -ح><تلصم نيدلا بصان نم ىلع ماسح
 فشرمو مزع :نافمس هبحصيو قليفو ئار : نا كشيج هرياسي
 فرصتي ىدّرلا فرص همكح ىلع امئأكن هاش نم لعًرطم

 هلاومأ نم رثني ام مظعل قاطي داكي ال ام ركشلا نم فلكُت هئاطعو هلاون ةرثك نإ لوقي وهو

 مهقبسف عرسأ ذإ اوباخو زافق العلا بلط ىف هلوح نم كولملا ىعسو ىعس دقو « ىانلا ىلع
 هيفك ىف ؛ ديدشلا شطبلاو ىوقتلاو ربلا نبي عمجي امئاد ناظقيل هنإو « اوفلختف اوعطبأو

 رتسو نيدلا ءادعأ ىلع لولسم ماسحل هنإو . فينعلا سأبلا نم ىشخيو دوجلا نم ىجريام
 نم فيسو فهرم فيس : نافيسو « هدنجو همزح نم ناشيج هقفاري « هئايلوأ ىلع لبسم
 : هاعري نأ هللا هل وعديو «ء همكح ىلع فرصتيو هيار ىلع كالخلا فرص لزني امناكو « همزع

 (9فضغأ ليللاو مالسالا ىمح ىمحيو هنيَع نييدلا ىَمِح ىعْرت ْنَم هللا ىَعَر
 فقوم ملحلإ ةمذ ىف هداعيإو قلطم دمحلا مرسم ىف ُهَدْعَو نمو
 ("0فذقت ماهلاب ضييلاو مهّديدانص يشن ربه ءادعألا بر ضي نمو
 ©َىويلدَت لببلاب هنم ىباورلا نأك 2 ةزَر ضرألا | مضض رجم مهامر
 09ه لآلا نم ماظ ىف ٌمقارأ ىحضلا قنور ىف تايد ناك
 00فلكأ وهو هعقن نم ىحضلا وديبو ضسيبأ وهو هصيب نم ىَجدلا دوعي
 هدعوب ىفاولا « امالظ نوكي ام دشأ ليللاو مالسالاو نيدلا ىماح ىمحي نأ هللا وعدي وهو

 فذقت فويسلاو ةيلاوتم تابرض ءادعألا برضيل هنإو « هملح هب كسمي هديعوب كسمماو
 : اهيلإ مدقت ىباورلا ناكل ىتح هليخ مادقأ تحت ضرألا زتهت فيثك شيجب مهامر ذإ سوورلاب
 اريغم افلك ىحضلا ادبو « ىجدلا باشو « بارسلا نم جاومأ ىف فحزت مقارأ حامرلا نأكو
 : لوقيو . برحلا رابغو عقنلا ةرثكل رارمحا ىف

 9س سل ل ؟#آ
 :٠ قلدت . هتاوصأ : . افيثك شيج رجم (1) ..ثوقيطي ل ام مهفاكي ىأ )١(

 ٠ . ةئطبم ريست ١ اوعطبُأ : اوفطقأ . عرسأ : فخأ . اوباخ : اودكأ (1)
 : لآلا . تايح : مقارأ . حامرلا : تاينيدرلا (0 لبسم : فدغم . لوا : تلصم (5)
 . بارسلا . مالظالا كيذدس ملظم : فضغأا (1)
 . ردك : فلكأ . برحلا رابغ : عقنلا (8) . فويسلا : ضيبلا . ابرض : أريه (5)
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 همهم كلملا ىذلا كلملا ةمثايف

 هت كنمع ىذلا ديعلا كل اًئيه

 امقثك ىهزُي ءاج رآلا ملعم ادب

 وشت نع ارسئاز لوح دعب ىتأ
 هب هعفنشو انج هتتوطف

 ىجترتو لوف ىدجَتسست تلز الو

 د ككلم مهس لاز ال كلملا ةقثاي هل لوقي وهو

 ا” فصريو ىداعألا داجكأل شارب

 فصوي رغلا كلفاصوأ نمو قوري
 00 فشلا قارعلا ىش 0 و هفطع لع

 فرط كايقلل قرط 3 ناك دقو

 : (©فنغملا ىلحا وهو ان حالف

 فشكتف بطخل ىغدتستو ىفكتف

 اهيمصيو اهيف ذدغيف ىداعألا دابكأ ىلإ ُدّدَسُي

 هبناوج لعامب [وهز ءىلتميل هنإو « ةعيدبلا هفاصوأو هنسح كنم دمتسي ىذلا ديعلا كل ائينهو

 قوطب هتيلحف « كترايز ىتمتيو كيلإ علطتي الوح لظ دقو « قيقرلا فافشلا قارعلا ىشو نم

 . هلزاون فشكتف بطخل ىعدتستو ىّبلتف ىجترتو معنتف ىدحتست تلز الف « عيدب طرقو عئار

 اذإ 3إ داسهجلا ء مدأب -

 دماج نما ىديأو ىّدنُي

 ربا مجامج ل لا ضي
 رهدلا ةواسف دلع يلي

 اهجاجع مدصيو مدتحتو برحلا دتشت نيحح داهجلا ءاودأ ىقشي فيك فرعي هبح أصف

 لازت الف ملسلا ىفامأ برحلا ىف هنأش اذه . ةقلحملا اهتحنجأو روسنلا مداوق فيثكلا اهرابغو

 ىديا حشت نيح الصتم ادوج نادوجتل هيدي نإو «رقفلا مجامج برضت هئاطعو هلاوت فويس

 . هتلشو رهدلا ةواسق دنع هيدراول نيليل هبناج نإو « باحسلا

 . ريواصتلا ىف دعبلاو قمعتلا نم ةليم

 سيمخ (')نبا

 ىضاق نبأ هب زيمتي ام حضاوو

 / , 3 هُِ ُ 1

 ؛ نيَعر ىذ رْجَح نم تاذلابو ء بونجلا ىف نميلا برع نم ريمح ىلإ ىمني هنأ هبسن نم
 : الئاق هب ارخافم هرعش ىف كلذ ركذو

 3 . ٠١
 . تدلي : فصربيو شاري )١(

  )7١قيقرلا : ققنغملا .

 ) )9هبا هتفتش ١ طرب هتنيز ,
 مسأب هناويد هتمجرتو سيمخ نبا رعش ىف رظنا (4)

 نع هل هميدتتو روصنتم نب باهولا دبع ذاتسألا لمع

 . اهنعب امو 5١1/7 ىرقملل ضايرلا

 1و



 اهللالظ َدَرَب باسنألا انفتت ةحود نم ىف تبستلا نإو

 0 م اَرذ نم نْيَعُر ىذ نم رّيمح نم

 ملعن الو « هايرهو هّوشنم ناك اهبو « ليلقب اهلبقوأ م11 ه7/ه٠56 ةنس ناسملتب دلو
 لهني ءاملعلا تاقلح ىلع لبقأ دقو « ةعضاوتم ةرسأ نم ناك هنأ نظلا ربكأو هترسأ نع اعيش
 ناويد باتك نم حبصيو « ةيبدألا هتيهوم حتفنتو . هئاكذب هنارقأ نيب فرُعام ناعرسو « اهنم
 ( ها/.541-7 )نامفع ديعس ىبَأ هنأ دهع ىف مث نّسارْمْعَي ىئاسملتلا ناطلسلا دهع ىف ءاشنإلا

 . هيلع ىنثاو هتلحر ىف هراعشا ةياورو هتسلاجم نم ىردبعلا رثك و ةلاحرلا ىردبعلاب ىقتلا دقو

 ىنيرملا قحلا دبع نب فسوي ناطلسلا رصاح نأ 59. ةنس ناطلسلا اذه دهع رمخاوأ ىف ثدحو

 دجنو . م19.4/هال.## ةنس ادمك راصحلا ءانثأ ىف ديعسوبأ اهناطلس تامو كناسملت

 رشان رهظتسيو « قراط لبج قيضم ىلع ةتبس ىلإ ةنسلا سفن ىف ناسملت رداغي سيمحخ نبا
 اهمدق ةحيصن ببسب كلذ نوكي نأ روصنم نب باهولا دبع ذاتسألا هل مدقملا هققحمو ناويدلا
 هيلع مهرودص رغوأ امم نيينيرملا ةعاط ىف لوحدلاب نييناسملتلا رمألا ىلوأ ىلإ سيمحن نبا

 : دشني وهو ع٠ ناسملت نع رفف كلذب سحأو « هلتق ىف نوركفي مهاعجو

 اثم لتقل ارداف رس اهلل سفير اورغأر
 اح الف ٍةالفلا ريغب ىل تأر امف اذ ىف ىيسفن ترواشف

 اوقدغأو هب اوبحرف ىفرَعلا ىنب ةرسأ نم اهئارمأو ةتبس ىلإ مث ةالفلا ىلإ سيمحم نبأ رف دقو
 ريغ « اهبالط ءارقإو اهب ةماقالا ىلع مزع دق ناكو حئاذم نم مهيلع قدغأو مهاوت نم هيلع

 ؛ اهب ماقملا هبجعي ملف بالطلا ناسل ىلع ةيوحن ةلئسأ هيلع اوسد اهخويش نم نيركاملا ضعب نأ

 دمحم ريمألا ذقتيح اهمكحي ناكو ٠1 ةنس رحاوأ ةطاترغف سلدنألاب ةقلام ىلإ قاقزلا زاجو

 لاثمأ نم ءابدالل ايعارو اييدأ ناكو ميكحلا نب هللادبع وبأ هريزوو ( هاله - الءا١ ١ ثللاثلا

 هسلجمب هقحلا ىتح سيمخ نبا هيلع دفو نإ امف ىفزعلا سابعلا ىباو ىمرضحلا نميهملا دبع
 ضعب ةيرملا ريغو ةيرملا ىف لاجو هحئادم هيلع ىفضي سيمخ نبا ذخأو « هاياطع هيلع غبسأو
 ءىرقي ناك هنإ لاقير : ميكحلا نبا هيعار راوجب هطانرغ ىف ناك هرارقتسا نأ ريغ تالوج

 هعم اولتق هولتقو هلتقمل ريزولا موصخخ رْبد نيحو « ميكحلا نبإ سلاجمل هتمزالم عم ةيبرعلا اهيف
 . مال .ة4/هال.م8 ةنس لاوش لهتسم رطفلا ديع موي ,سيمخ“ نبأ هرعاش

 لوقي هيفو 2 ةماع برغملا 7 لب رئازجلا ىف ةعباسلا ةئاملا ءارعش مهأ سيمحخ : هيأ دعيو

 « بيرغلا بالتجا ىلع ىانلا ردقأو لوطملا ىف ناوألا لحف م هنأ بيطخلا ب , نيدلا ناسل

 « صيرعلا فّرصي « ءاغلبلا مالعأو ءارعشلا لوحف نم - هللا همحر - ناك م : ةمتاحخ نبأ لوقيو

 . اهكولمو اهّروارمأ : اايقأ . ةينمي ةليبق : نيعر ىذ رجح (9

 دف



 « ىفاوخلاو ةقسابلا مداوقلا ىوذ ٌراطم ضيرقلا ىف ريطيو « ىفاوقلا تابعصتسم يكتريو

 ىف زاتمي م هنأ هقدخ لوقيو هل ريظنال ىذلا جابدلا ةعياسلا ةئاملا رعاشب نودلح نب ىحب ةيقلو

 نرَمْلا ءأرعش نم "لقو 1 ظافلألا ةبارغو ىصصقلا بناجلا : نيترهاظي صوصخلا ِع ةرعش

 نم ردنو « سفنلا لوطو رطاخلا ضيفو :ةحيرقلا بصخو ةضراعلا ةوق ىف هعراضي نم عباسلا

 هورأق جاتحب كلذلو ىخيرات صصف هدنع صصقلاو .«ىناعملا ةسالسو ىنابملا ةسالس ىف هلئامي

 ضعب ىف الئاق بيرغلاب فلكي ناكو « ةيخيراتلا رداصملل عوجرلا ىلإ هراعشأ ضعب مهف ىف

 : ةرعش

 غضام ئشحولل سيل نم مغالب معط قاذام

 ةيرعشلا ةغايصلا ىلإ ةدوعلا اناحأ هراهظتساب ديري ناك امناكو ع هراعشأ ىف هممعي نك <ي ىلو

 ةيطاخم ىف هيلإ عرفي ناك امنإ امئاد بيرغلا ىلإ عزفي نكي ملو . ةبورعلا ىف اناعمإ ةميدقلا

 هراعشأ نمو . ةيوغللا ةفاقثلا عاسنا نم مهوسلاجمو مه هب اوفرع ال ميكحلا نباو ىفزعلا ىنب

 فسوي ناطلسلا راصح نم اهباصأ امو ناسملت ءاثرب اهلهتسا ةنانط ةيئاخ ىفزعلا ىتب ىف

 نمي هلاثمألو هل مهتيتشدل نايز ىنب موليو ع اهب هسنإ كلقاعم لطعتو 145 ةئس ثذلنم ىنيرم ا

 جرخيو ؛ هدمأ لاط ىذلا راصحلا اذه مهنع اوكفي ىتح نينيرلا ةعاط ف 0 مهوحصت

 0عنشلا اهباضهأ زيلل تكِرُت اك 2000

 ©")خذلاو ( 01 هريغ ىف ىل لح ولو اهئام ريغ ىوتْرأ ال نأ تيلاو

 9خلبلا ةمخارطلا ون مه عل ىلألا ةئواقملا ديلا اهكالمأت

 (4) لطي الو لالض وجدي أمف ءىصت هةساير ءا ع ىن ىذه 0

 عرسأطلاو سيطارقلا المت .ت مهيديأر مه رودص ل تءىلال نتف زعلا ونب

 ىجري ام لك ةتيس ءانيل ار هنإ لوقي وهو
 اهنايدو زعلل تك ا «٠ فورعمو ةعجن نم

 ىف روك ذملا نملا لسع اهريغ ىف هل ضرع ول ىتح اهئام ريغب ىوتري ال نأ ىلاو « ةخماشلا

 « نووهزملا فاارشألا مط عضخي نيدللا ماظعلا اهكاولم ءاقلب معني نأ هبسحف ع نامرلا لسعو نارقلا

 ريماوطلاو سيطارقلا ءىلتمت ءالجأ ءاملع « متعي الو لالض ملظي امف ىده بكاركل مهنإو

 )١( اهتابضه : اهباضهأ . ًالكلاو فورعملا :ةعجنلا .  ) )4ماظي : وخطي .
 اهنأل ريماوطلا ديريو , صوخلا نم ةعطقلا : خرطلا (ه) . ةيلاعلا : خمشلا

 . ىدربلا قرو نم مجمت تناك . لسعلا نم ناعون : خذذملاو نملا (؛)

 . ءاطع ٠ حضر 3( . لدن : اونعت ا. ماظعلا ةداسلا : : ةلواقملا ديلا 220

 . نوربكدلا فارشألا : خلبلا ةمعارطلا

 ١ اب



 مهملعب

 متدرأ ام اوشلإ نييفرتلا ىتي ١
 : فر مكلاجِس دارأ نمع اودعقت الو

 (اوخناو مكواش مار نه ىلع اوهيتو 2ةياغ بلاط لك ءارو اوفو
 (02 لش مكفالسأ ءطَو نم اهسأرىفف مكيلع ولعت ءازوتججلا اورذت الو

 قئاع امف نوءاشت ام اهنم اوذخف لاماو ىنم نم متدرأ ام لك مكفلبت ايندلا نإ مهل لوقي وهو
 كولد امفع هلامعأب مكترخافم ىعتبا نم ىلإ اوتفتلت الو نولمأتو نونمتت ام نييو مكتبب لوحي
 نأ موري نم ىلع اًراختفا اوئلتماو اوهيتو ةياغ بلاط لك مكءارو اولخو « ليلق مكفرغ الو لاخ
 “7.5 ةنس نايعش ىف ىطانرغلا ريزولا ميكحلا نبإ حدميو . خورشو خودش مكفالسا ءطو نم اهسأر ىفف مكيلع ولعت اهنأب رعشت ءازوجلا اوعدت الو « راخفلاو دجملا نم واش غلبي

 : ادشنم ريزولا يدم ىلإ صلخيو ناسملت ىلإ ءىماظ قوشو نينحب اهلهتسي ةيزم“ ةديصتب ةرح
 «اهامقإ رهدلا ىني نم ىسفن تافال  دمحب ميكملا نإ راو الولر
 ")يارا ىداوف زرت ملو ٍءوسب بقاون ىلحم بشت ملف ىتامح
 +اطيإ دجملا ةوعد نعىل كي ملف ليما تنك ىذلا دجملا ىلإ ىتتاعد

 لوقيو « ليلج ءاطع وأ خضر لمع نم ةحلاص لك ىف مهل « مارك لضافأ رايخأ «

 00 الو لحو دوسي حب أم نودامف

 ديو مكفْرَغ الو فج مكبرغ امف

 ٌهَمْلَت دجملا ةِيئضَه نم ىنأوبد
 "فاح ترس اذإاهنم ىبعيشي
 هريغ ةلافك ىف ىمون لشم الو
 "|فاك ىكلملا بئان نم ىل ناك اذإ

 (اطأطو ٌدوعص اهنم اًهسلا ىجاش
 (ياك تمن اذإ اهيف ىنولكيو
 (0ياملاإ لصللو ماملإ بئذللو

 ءانفذإو نك تشوه امئيحىفف
 سانلا هيلإ قاسل هالولف «ةروكشم ةنم نم هيلع ىطانرغلا ميكحلا نبا ريزولل امب فرتعي وهو

 اذإ هعّيشي ظفاحو ع اطوبهو أدوعص اهّسلا مجن هنم ىجاني ايلع اناكم هتبضه نم هلزناو لحجم
 ؛ ىعافالاو بائذلا نم مهنومح نم نوعري ال نم لثمك ال « مان اذإ هيلع رهسيو هولكي طظفاح-و راس
 ميكحلا نبا 2 كلذ ءارو هلو . ءاشد هلعب أم ءعفقدو دربلا كارل حرم نك و ةمأت ةلافكو ةياعر لب
 ىسانجلا هيلع 0- ناكو ع اعراب أروصم 53 دمعي ع ةعيدذبلا روصلابو بيرغلاب ومد حتاذم

 : لالذإ : ءامقإ (©)

 . بئاصم هبصت ع ءازرا هازرت مل (1)
 . طوبه : ءاطاط . ةوبر : ةعلت (0)
 . ظفاح : الك . ىنظفميو ىناعري : ىتراكي 0(

 ' ضاضتقنا : ءاملإ 5

 )١( قلحرت : خلز .
 برغلا . ةرخافملا : لاجسلا (؟)
 . ليلق : خضَو . لاخ : فج
 . اوريكتو اوهيت : اوخنا . مككتياغو مادم : مواش (0)
 . حرجو خرش خدش .فورعم بكوك :ءازوجلا (1)

 . ريبكلا ولدلا :
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 اشننسو ةصاخ رئازجلاو ةماع برغملا ءارعش نم ةورذلا ىف دعي وهو « امهديري نيح قابطلاو
 . تاعوضوم نم هب ملام لك ىف اريبك انانف ناك ذإ ةيفوصلا ةعزنلا ىفو ةعيبطلا ىف اراعشأ هل

 ىتاسملتلا ىرغثلا ىسيقلا فسوي نب دمحم
 ةبكوك رصاعي ناكو «ىناثلا ىسوم ومح ىبأ دهعل ةنماثلا ةئالا ىف رئازجلا ءارعش مهأ

 نب دمحمو ىنويدملا فسوي نب نمؤملا دبعو ىسلالتلا ةعمج ىبأ نبا لاثمأ نيعدبملا ءارعشلا نم

 مهريغو نودلخ نب ىبحيو ىماصعلا ىلع نب دمحمو ىسونسلا نوميم نباو ىنورقشلا حاص

 ظتكت تناك هتئيب نأ ريغ « ىرغثلل ىبدألا نيوكتلا ىلإ ريشي ام انيديأ نيب سيلو .ريثك

 . ةلودلا نيواود ىف لمعلل راتخي ىبدألا غوبنلا لياخم هيف ىرت نم ناكو « ءابدألاو ءاملعلاب

 ناكو «لوألا ذفلا هرعاش حبصأ ! ءىناثلا وب ىبأل ءاشنالا بتاك حبصأو ىرغتلا ريتخ

 ناك 15 اييدأ ناكو « ءاطعلا ممل لزجيو ءابدألا ىعري ( هالؤ758-1 ) ىتثل ل

 فسوي نب دمحم هرعاشل نوكي نأو هدهعل ءارعشلاو ءابدألاب ىنعي نأ ىعيبطف اريبك ارعاش

 ىلع ىلوتسا ذنم ىوبنلا دلوملاب لافتحالا منتسا دق ناكو . ةيانعلا هذه نم ريبك ظح ىرغنلا

 « ىرغثلا مهتمدقم ىفو هّرارعش كلذكو ةيدلوم ةحدم هيف مظني ناكف مكحلا ناجلوص

 نع انثيدح ىف كلذب ملنسو « هحيدم ىلإ هيَ لوسرلا يدم نم اهيف نودرطتسي اوناكو
 نيفشات ىبأ هينباو ىناثلا ىسوم ومح ىِبأ ىف ىرختلا حئادم نالا انمهت امنإ ىوبنلا جيدملا

 : ومح اي اهيف حدمي ةديصق نمو «نايز ىبأو

 ىداَونلا ٌردبو ىلا مامغو ىلاعملا سمشو ىدحلا ٌمامإاي

 ' ىابب لوقعلل هانعم سيل ىفخ ريس كولملا نيب كل
 دال ىمتني نماهيف نك امهم كفك ٌدالبلا نأكو
 ٍداوعلل ميقسلا نينحك ملا مت امئاد لزت ىل

 ىداعألا فونأ تمغرأ ةعاط اعيمج دالبلا مكتعاطأ دق

 ٍدامغألا ىف َفُريسلا اوريو ااهومتيعتأ دايجلا اوي را

 : هامل ميقسلا نيح مكيلإ نت لااا اهرب يع + راح اهيف ناك ول يح«

 بيطلا حفن نم نماثلا ءرجملا سراهق كلذكو (امهسراهف باتك ىناسملتلا ىرغثلا فموي نب دمحم ىف رظنا )١(

 . اهدعب امو 779/7 ضايرلا راهزاو نب ىمحيل داررلا ةيغبر 19ص اباب دمحأل جاهتيالا لين

 رظنا ) ىلا هللا دبع نب دمحم تايز ىنب خيراتو نودلح
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 اتبعت املاط ىنلا دايجلا رأت كعيطت اعيمج دالبلا نإ لوقيو . ىفاشلا ىوادللا اهمسلب تنأف

 لوطألا راخَقلا ولوأ 0 اوماح

 لّيقو طاسبلا كاذ ىرث مشلاف
 لضم بطخ لك نم هب اوصلخ

 لببقتملا هيعسسبو هدعسبو

 لْرْعألا كامّسلا قوف هب تلح

 ىَعَولا ُداسا داولادبع 0

 هقيأر نيسؤملا ريسمأ اذإو
 ىذلا كلملاب داولادبعل ىَّرشب
 ىذلا وح وي |دعس مهافكو

 ةهلجبو مه هين نسحتو

 اهراثا ىتلا ايلَعلا ةّمحلا وذ

 نومحي نيذلا ميظعلا راخفلا باحصأ بورحلا دسأ داولا دبع ةليبق ناسرفب ديشي وهو
 مهكلم داولا دبعل ىرشبو : ةلجت نم نكمي ام لك هل مدقف نينمُوملا ريمأ تيأر اذإو « ىمحلا

 مهامح ىماح وم وبأ أ ادعس مهيفكيو « ةريطخ  بوطخ نم مهب ملأام لك نم مهصلخ ىذلا

 ناكو . ءامسلا ىف دعصملا كامسلا مجن قوف هب تلح ىتلا ءاسعقلا هتمهو ةلسابلا هتعاجشب

 امئاد هحيدم ىلإ اهيف درطتسي ناكو ىوبنلا دلوملا ةليلب ومح ىبأ لافتحا ىف تايدلوم مظني لازيام
 : اهادحإ ىف هلوق لكثمب

 اضّرلا ىسوم نم لْذَعلاو ىقتلا رفظ
 هل نمو ّىقتلا كلملا اهيأأي

 اهّنح ةفالخلا لدعلاب تيطعأ
 ىدملا ىف ٌدصقو ناسحإو ٌدوج
 ىلععي ردقو ىلعي عضاوتو

 لمؤم بانجلاو عسوأ ملحلاو

 هاتي ال ىذلا درفلا رهوجلاب
 ميخم كامسسلا ُكَمَس لع فرش

 اومّلس كلاهقح ىف اهكولمف
 مكحتسم ىقتلا ىف دقع و نسح

 مسيب رشي ىهت 2 ىدنو
 ءركأ ةئيجسلاو عنمأ رعلاو

 : هل ريظن ال ىذلا درفلا رهوجلاب ومح ىبأ نم ارفظ اعيمج لدعلاو ىقتلا نإ لوقي وهو
 لع عبسي ىذلا هلدع لابو « ىلعألا كامسلا مجن قوف هب ومسي افرش هيلع علخيل هاقت نإو
 ىدهو ناسحإو دوج تنأ اذهو ع دي نع كل نومّلسي اهكولم لعج ام اهقوقح عيمج ةفالخلا

 زعو لّمؤم فنكو عسوا ملحو مسيي رشبو لطهيو ىمهي مركو ةريبك ةناكمو عضاوتو ىقتو
 ومح ىبأ دعب ىرغللا لوحتيو . ةريثك ةميرك لئاضف هل فصري لظيو . ةميرك اياجسو عينم
 هحيدم ىلإ اهيف درطتسي تايدلوم هدشنيو (هال55-ا/١31) نيفشات ىبأ هنيال ارعاش ىناثلا

 : فيرشلا دلوملا ةليلل ةقباس ةليلب لافتحالا ىف هلوق لتم نم

 ل



 2 2 2 ل

 دِع مرك نمر ٍدجم نم تكش امف ورخف دييشت هللا ىلوت مامإ
 ُ 1 م” يوب ا 2 ع -

 دسالاك سراوقملاو ىدرت درجلا اهب ةبيتك لك ءادعأالا ىلإ دعي

 دعو ىفو ديعو ىف ثيغو ثيلك ولامج لالج ىف ىِّجْرِيو باهي
 دغأرلا ةشيعلو لذبلاب مهيحيو ٌهْْعَر ةّعرلا ىمحياكلام ايف
 دفرلاو قفرلاو دومجلاب مهلمشيو ىتدنلاو لضفلاو لدعلاب مهلفكيو

 ىلإ دعي هنإ لوقيو « ضايف مرك نمو دجم نم هيلع هللا غبسأ امب نيفشات ابأ حدمي وهر
 ؛ ةيمصم تابرض ءادعألا اهناسرف برضيو ةبلصلا اهرئاوحب ضرألا اهليخ برضت بئاتك ءادعألا

 مهييحيو هتياعرب ةيعرلا ىمحي امئادو « هدعو ىف ثيغك ىجريو هديعو ىف ثيلك باهيل هنإو
 قفرلا نم هب مهلمشيو لضفلاو لدعلا نم هب مهفلكي أم عم ءاخرو ءاطع نم مهيلع غبسي امب

 نم لوقي هيفو ( ه١١6 - 195 ) نايز ىبأ رصع رعاشلا قحليو . راردملا مركلاو دوجلاو
 : ةليوط ةيداليم

 ارْظَع ارمجبأ ىذتلل هيدي ناب يف نإف مولعلا ىف ارمج ناك نيل
 ارججألاو رخفلا زرحأ دق امهخسنب 20( ةنسو باتكالإ همهامو

 ارضنا هل نانماض ىراخبلا ْمْسَيِو ٌةلالج لج هللاباجك مْ
 اربي هحلست ىف رازرألا لاع نمف ةءافش ءافشلا دعي ناك مَ

 أربح مأ رثني روفاكلا لع اكسمأ هطخب تفقار قاروألاو ردآ و

 ىَّرجا نم لئاضنلا دامآل ْئرُجيو امس أن دجملل مْسِيلَف اذكهالا

 ةركاذم وأ ةرظانم نم هل اسلجمم لخي مو ىسنتلا هشحو م ملعلاب املك نايز وبأ ناكو

 - ىسندتلاو ىرغثلا لوقي م" - همه لعجو « مركلاو دوجلا ىف اراردم اثيغ ناكو « ةرضاحمو

 * ةسيفنلا 0 هذه ىدحاب ا ةماعلا ار ظفتحتو ع فيرشلا فحصملا نم ل ةباجك

 عيمج نم هب أري هل ءافش شايع ىشاقلا ها فش دي نم نأ نم ىرغن هلوقي ام قحيو ٠ ضايع

 ىرغثلا لوقيو . ميركلا نارقلاب مظعاو كلذ نم مهأو ىراخبلاب دتعي نمب كلاب امف رازوألا
 ليس نم همظعا امو 4 روفاكلا لع أروشنم اكسم ىرب امنأ قاروالا كلت لع دادملا ئرب نم بأ

 . نوسفانتملا هيف سفاتتيو نوقباستملا هيلإ قباستي ناب قيلخ دجم وهو « نايز ويا هسفنل هققح

 لئاوأ ىف رأ نماثلا نرقلا رخخآ ىف ىفوت هنأ نظلا ربكأو « ىرغتلا ىفوت ىتم عجارملا ركذت ملو
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 فرولخلا نب 7'2باهشلا

 دلو « أبست ىريمجلا ابقل فواخلا نب نمحرلا دبع نب مساقلا ىأ نب دمحا نيدلا 0 وش

 للظو ظ جمتحلا ةييي رق ءادأل وت هتدالو دعب هنبأب دصقو م1١ ه/ه /65؟59 ةنس ةنيطنسق ىف هيبال

 ةنس ىفوت ىتح اهب رقتساو سدقملا تيب ةنيدم ىلإ اهحرابو ٠ تاونس عبرأ ةكمي ارواجم

 ىلإ - هظفح دعب - فلتحاو نارقلا ظفحف ع بايشلا هبا أشن أاهيئو . م١ غهه/ه يه 8

 - فغشو « مهدنعامم اريثك بعوتساو « ءاملعلا نم مهريغو ءارقلاو نيوغللاو ءاهقفلا تاقلح
 : هل هتمدقم ىف هناويد ققحم ةرمقوب ماشه روتكدلا ىكحي اي ارثنو ارعش بدألاب - هابص ذنم

 رثتلاو مظنلا ىروفصعب علو نم تنك » : هناويد تاطوطخسم ىدحإ ىف لاق رعاشلا نأ ركذ ذإ

 ضاير نم امهيترهزل افطتقم « ابصلاو لوبقلا ىتمسن امهيتحود نم ايهوتسم « ابصلا ىف
 ( أامهمامح هيف مثرتي 1 ايداو كلسا ال « (1)بدلطلا فادصأ نم امهيتردل اطقتلم بادالا

 ضوخأ الو ؟)امهرهاوز اهيف حلت مل ءامس بقرأ الو ءامهمامغ اهيف رطمي مل ةقيدح ىلع فكعأ الو

 «)امهيتنانك نم تيوتحاو « بيصن ىفوأب بولطملا نم ترفظ نأ ىلإ امهرهاوج هيف نوكتت ل ارحب
 لماف « هوبأ هرعشب بجعأو « ةيرعشلا هتبهوم تحتفت ام ناعرسو . « بيصم مهس لك لع
 هنأ نظيو 2« فورعم ريغ خيرات ىف اهيلإ ةرجملا هحصنف « سنوت ءارعش نيب نأش هل نوكي نأ

 : ءابدألا باجعإ نم ليلق ريغب رفظي لحخأو ( هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا وحن ىف 4 رجه

 نامقع سنوت ناطلسل نينهملا ةمدقم ىف نوكي نأ نيرشعلاو ةسداسلا يف وهو هل حاتأ امم

 م١115 /ه مه ته ةنس همع ةتبا نم دوعسملا هدهع موو هنبا نارتئاب ( ه م8 - مجم 2 ىصفخلا

 نسحي ناكو « هل ابتاك دوعسملا هذختاو امهتيشاح ىف شاعف دوعسملا هنباو ناطلسلا هب بجعاو

 ارارم ركشيو . نيتعانصلا بحاصب هتايح ىف بقلي ناك كلذلو « رعشلا نسحي م ةباتكلا

 ىف هليمز مهمصأ نم نمو « هيسفانمو هداسح- نم دوعسملا هئباو نامثع ناطلسلل هحئاذم 82 اراركتو

 لظو . هراعشأ ةضراعم نم رثكي ناك ىذلا ىقلاملا ريخلا دمحم رعاشلا دوعسملا ناويدب ةباتكلا

 ؛ جحلا ةضيرف ءادأ ىلع اهيف مزعي ذإ م 477١/ه ملالا/ ةنس ىتح دوعسملا مزالي فولخم نبا

 ريبكلا رصم خروم نيبو هنيب ةقادصلا اهيف دقعنت تاوئس عبرأ وحن ةرهاقلا ىف لظيو اهيدؤيو

 لوقيو « هيف هل مجرت دقو « عساتلا نرقلا نايعأ ىف عماللا ءوضلا باتك بحاص ىواخسلا

 « هتاقلعتمو بدألا ىف عراب خيلب ةرابعلا قلط ةمعنلا رهاظ ةهبألاو لكشلا نسحح » : هنإ هنع

 ةعبط هلو ( سنوت عبط ) ةرمقوب ماشه روتكدلا ناويدلا 2ةلحر فرلخلا نب باهشلا ةمجرت ىف رظنأ (1)
 . ةققحم ريغ ىضاملا نرقلا ىف ةميدن لاجحلا ةردو برخملا ىلإ ىرصملا لياخ نب طسابلا دبع

 . بولطملا : بالطلا (1) مساتلا نرقلا نايعأ ىف معماللا ءرشلاو ىضاتلا نبال

 ءىيضملا مجدلا : رضاز مم : رهاوز عَ جاهتبالا ليو دامعلا نبال يبصذلا تاردشو ىواحسلل

 . ماهسلا ةيعج : ةنانكلأ (4) خيراثو فايشلا ىبأ نبال نامزلا لهأ فامتاو ىنكيتال

 قمحم ةمدقمو باهولا دبع ىنسح نسحل ىنوتا بدألا
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 دنع ةياتكلا ىلإ دوعيو م 147/ا//ه م١8 ةنس سنوت ىلإ داعو . ةئيطا نسحو فرطظلاب هفصير

 نأ ثيلي ملو م1484/ه م88 ةنس هاقج دوعسملا نإ ةرقوب ماشه روتكدلا لوقيو « دوعسملا

 سفن ىفو م1488/ه م97 ةنس هتافو ىتح هل ايتك لظو م 485١/ه م٠5 ةنس هنع ىضر

 ردي ملو « هنم ةيصوب دوعسملا نب ىبحي هديفح هفلخو « ىصفحلا نامثع ناطلسلا ىفوت ةتسلا

 ناجلوص ىلع نموملا دبع ىلوتساو « ةياجب ىلاو نمّؤملا دبع همع نبا عم ةكرعم ىف لتق ىتح ماعلا
 لئاوأ ىف لوتقملا ىبحي ناطلسلا ني ايركز هنم هنم رأث دقف اليوط هب انهي ملو « سنوت ىف مكحلا

 فولخلا نب كلذ روصو « مكحلا ةمزأ ىلع ىلوتساو م 545١./ه م9 ةنس.ىلاتلا ماعلا فيرخ

 : الئاق اهب هحدمي هل ةيثار ىف

 رخذدملا سيفنلا كَنَرو قحلاو ابصاغ ال ابصاع ةفالخلا ترم

 ابصاغ ال ءابالا نع ثرالا قيرط نع ىأ ابصاع ةنطلسلا وأ ةفالخلا تزح كنإ هل لوقي وهو

 ناطلسلا هيف ىفوت نوعاط م 15494١/ه 835 ةنس سنوت حاتجاو « ناودعلاو ملظلا قيرط نع

 مظني امب ىفتكي ال هدجنو . ليلقب هلبق ىفوتامبرو « فولخلا نب باهشلا هيف ىفوت اضيأو ايركز

 نم كلذ ريغو فصولاو تايرمخلاو لزغلاو ءاثرلاو حيدملا نم ةفورعملا هضارغأ ىف رعشلا نم
 هلو ىميلعتلا رعشلا نم اريثك مظن ذإ « هناويد ةرقوب ماشه روتكدلا اهيلع بتر ىتلا ضارغألا

 اضيأ وحنلا ىف هلو هومجرتم لوقي اك ماشه نبال ىنغملا بانك مظن دقف « ةريثك تاموظنم هيف

 روص ةيعيدب هلو « ىنيوزقلل ةغالبلا مولع ىف صيخلتلا باتك مظنو « لاعفألا غيص ىف ةموظنم

 ريرحت ضورعلا ىف هلو « ضئارفلا ملع ىف ةزوجرأ هلو « هرصعل هتانسمو عيدبلا ناولأ اهيف
 انج » هامس ةيوبنلا حئادملا ىف ناويد افنا روكذملا هناويد بناجب هلو . نازوألا حيحصتل نازيملا

 ةقلتخملا هضارغأ لبق ماعلا هناويد لهتسي هارتو . ةعئار ةداشإ هب هومجرتم ديشيو « نيتجلا

 ضارغأ ىف لاجزألا نم اريثك هل نأ ودبيو « ىوبنلا جيدملا ىف حشومو لاجزأو دئاصق ضعبي

 حدمي اماع نيعبرأ لاوط لظ دقو « ريبك حادم وهو . ةددعتم تاحشوم هل لئملابو « ةغلتخم

 ىبنتملا ةمزالم امهمزليو « ةفلتخملا تابسانملاو دايعألا ىف دوعسملا هنباو ىصفحلا نامثع ناطلسلا

 : نامثع ناطلسلا ىف هلوق نمو « ةلودلا فيسل

 ةجح ت حضوأل مهادهأو قمح هداايع لرأ هللا هارب مامإ

 ةنق 3 بلاطلوأ مل بلئالعل هماشتنا ىَشْخُيو هامعت 0

 قيل ريب وأ قاشر رَمسب  ةيوبن ةعررش ىمحيو لوصي ٠
 ةَرصن دي/أتو ءارادني أت ةلود لك لع ترآ ةلود هل

 ةيحألا لصول قاتشم نح اك هلينُي ىتح فورعملا ىلإ ني

 فويسلا : ضيبلا . حامرلا : رمسلا )١(
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 ةجيح حضوأل مهادهأو ةفالخللا قحب مهالوأ هنأذل هتيعرل هللا ةراتحا عامإ هنأ لوقي وهو
 بالط ىلع همقن لزني امنيب نيعيطملا ملسلا بالط ىلع هاياطعو هأمعن عزويل هنإو « ةغماد
 نإو « ةيمصملا فويسلاو حامرلاب اهنع دوذيو ةيوبتلا ةعيرشلا ىمحيل هنإو ٠ نيصاعلا نتفلا
 لذب ىلإ امئاد وبصي هنإو «٠ قحاسلا راصتنالاو ةبئاصلا ءارالاب لودلا لك ىلع ومستل هتلود
 : ىرخأ نم هيف لوقيو « هتبوبحم لصو ىلإ بحلا وبصي ا ةريخلا لامعألاو فورعملا

 ىنغلا مدختساو دوجلا قر كلمت

 افّولا ىجم ايرّسعلا هاعدام اذإ
 هلاك نع ىّقتلا ٌرابخأ لضفلا ىَوَر
 لئاضف نيلُرألل تركذ دقل
 اهءام لوادجلا ىوُرَت دي هاخس

 ارقملا ملأ ىكتشي ٍناع قي ملف
 رسعلا لتافاي ٌرسِيلا هاعدف ادب

 «رظننلا ْبيط ىيرلا بيط نع مناك
 ركذ ىف ٍرْجَي مل لضفلا اذه نكلو
 رْحَبلا نع مامغلا رطق نع لْيسلا نع

 ردا نع موجنلا رهز نع قربا نع .اهرون ةّعشألا ىررتاكدجمو
 رخفلاو دجملا ةْضْوَر ىف تكز لوصأ الّكلاو مراكملا َعْرفاي كّبْسَحو
 فيك هعزويو هلسري امداخخ هل ءارثلا وأ ىنغلا حبصأو هكلتماو دوجلا قرتسا هنأب هفصي وهو

 : هلئامي لضفب ةئسلألا قطنت ملف « نيلوألا لئاضف قوفي هنإ لوقيو هلضفب هونيو « ةجرألا اهراهزأو ىلا بيط نع رطعلا ىلا منياك هلئامشو هقلخ لبتو هلاك نع نامني ىوقتلاو لضفلا نإ لوقيو ٠ ضايفلا همرك نع ةيانك : رسعلا لتاق اي رسيلا هادان ىتح رهظيو ودب دكي مو « ءافولا ىباي هادان رسعلا نأ ليختيو ءرقفلاو سيبلا ملأ ىكتشي سئاب قيب مل ىتح ءاش
 ءامغ نع « ليس نع ضيفت امنأكو سنوت ءاحنأ رمغتل ههايم نإ لوقيو « همركو هئاخسب ديشيو
 ىورت ا هدجم نإ هلوق كلذ لثمو . ةديدش ةغلابم ىهو « هجاومأ قفدتت رح نع « رمهشم

 ىتلا لوصألا كبسح هل لوقيو « ردبلا نع ةئيضملا موجنلا نع قربلا نع عطاسلا اهرون
 : هحئادم ىدحإ ىف دشني هلو . دجم الو رخف امهلثم سيل ىذلا رخفلاو دجملا ةضور ىف تمن
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 ةعشالا

 "©ناصيلا هدغر قرابل تح هّفكب ٌماسحلا زه اذإ كلم
 نابجو لاب كي مل سانلا ىف
 نكاكك هراكفأ امناكف
 ”افوطلاو ثيغلا نيأ تاهيه
 ناجلاو همكحل سنالا عيطتو

 هّتايهو هتامزع تقر ول
 هركف ةفيحص ىف بقاوعلا ىريو
 هتابه بوكسلا ثميغلا ىلإ ىَرْعت
 هيهتلو هرمأل نامزلا ىغصي

. 
 ءادعألا فويس ديرب فويسلا : ناصرخملا (59) . ريقف سئاب : ناع
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 . ةعطالا ةيكذلا ةحئارلا : رشنلا (9)
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 ("0نابهمتلا هلوح تراد ردبلاك
 نا وعأ ىرّولا 1 مدقملا تن

 تطقس هماسح رهو بورحلا نيدايم ىف لاص اذإ ىتح ةعاجشلا طرفم هإ هل لوقي وهو
 هتامزعو هتايه تعزو ولف هتاغلابم ىف رعاشلا ىضميو « ةبهرو ةبيه هئادعإ ىديأ نم فويسلا

 كييو « نابج الو ليخب قبي مل سانلا ىف
 ىرعتل هتابه نإو : هب نوربخيو بيغلا نورصبي ناهك راكفا هتاؤبنت نأكل ىتح « هؤبنت قبط

 نامزلا حبصأ نأ ناطلسلا مظع نم غلب دقو « نافوطلاو اهنم ثيغلا نيأ لب ' رمهنلا ُثيغلا ىلإ

 نيب بورخلا ضوخيل هنإو « ناجلاو همكح عيطت سنإلا تحبصأو هيهنو هرمأ نع ردصي
 ةيعرلاو مامالا كنإ هل لوقيو « ةعطاسلا عوجنلا هب فحت ردبلاك قرشم هجوب حامرلاو فويسلا

 : اهفيعاضت ىف لوقي « ةعيدب ةحشوم هحيدم ىف هلو . ءارصنو ناوعأ كلوح نم

 "ةميلبم حابصمب ِمكَْلُخلا ةملظ رولا لبق

 ريسجتسم اقتاخ نكّلفلا ةورذ مجبنلا اقرو

 ارفاس ةنسألا نيب ام هارتو

 ثدحت نأو رومألا بقاوعب ابنتي نأ هتريصب ذافن نم

 "لريجمللا ريعس نم 2 كلملاضرلا ورمع ىنب

 حاحصلا قيرصطي رمع الع نع دجملا ىَوَر ْنَم

 حالفلا ايالطمب ٍردق ىلع ىَهنلا ىف ىرسو

 دو جحسلا هارتعال اقلُطلا ههجو ردبلا ىأر ول

 دولطجي نأ ىحتسال اقذغلا هدوج ثيغلا ىأرول

 دوعسلا هقراق اقلخ ىوح دقو الخ قاف

 رفظلا ةسترا كلملا وب

 ريْغلا ىَّجُد همْزَع ىحمو

 حاملا ىلاوعب

 '"حافقّصلا حابصي
 ىبأ يدم ىلإ هنم جرخيو اعيدب افصو ةعيبطلا فصوب اهلهتسي وهو « ةفيرط ةحشوملاو

 افقيص تقولا ناكو  ديشرلا همكحل اًرمر رجفلا رون نم ذختي امناكو ىصفحلا نامثع ورمع

 بوبحنا ورمع ىبأ ناطلسلاب اريجتسم كلفلا ةورذ الع مجنلا نإ لاقف « ةرارحخلا ديدش ظيقلاو

 ةحيحص ةيسث باطخلا نب رمع ىلإ نيبستنملا هئايا نع هدجم ىور هنإ لوقيو « ريجحلا ران نم

 رخل رشبتسملا ههجو ردبلا ىأر رلق هتاغلايم ىف ىضميو ٠ لوقي 5 حاحصلا راثآلا قيرطب وأ

 وعديو 4 الع الع هب هونو ءايحتسالاو لجخلا هالعل راردملا هدوج ثيغلا ىأرولو |دجاس

 الا : ريغلا . فويسلا : حاقصلا 44) . ةعطاسلا
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 ع امات احاضتا انل حضتا فولخلا نب باهشلا توص لعلو . دوعسلاب همكحو وه نرتقي نأ هل

 دمتسي امتأكو « ةناتملاو ةقرلا نيب عمجيو ريبعتلا ءافصو ةسالسلاو ةبوذعلاب ظنكي توص وهو

 ذإ « ةرابع وأ ةظفل مهف ىف ءانع ىأ كنفلكي نأ نود عتمم لالز نيعم « بضني ال نيعم نم
 : حوضولا لك ماتلا حوضولاب فغشي ناك

 ليجوقلا ©؟ثدمحم
 فرعت الو « ىتامثعلا اهدهعل ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا ىف رئازجلا ةنيدم ءارعش رابك نم

 لثم هابص ىف ميركلا نارقلا ظفح لع فكع هنأ دكؤملا نم نأ ريغ « هتأشن نع احضاو ايش

 مهنع ذخاي خويشلا تاقلح ىلإ فلتخي ذخأ هئارق ىلع هدّوجو هظفح نقتأ اذإ ىتح « هتادل
 هملع ىف زيمتو « ةغالبلاو نايبلاو ديحوتلاو لوصألاو ةيبرعلاو ىوبنلا ثيدحلاو هقفلا مولع
 لهني ذخأو « رعشلاب اركبم فغشو . ةلودلا ةاضق نم ايضاق حبصيل هّدعأ امم « ةعيرشلاو هقفلاب
 اهب هجتاو « ةبصخ هتكلم تحبصأ ام ناعرسو . ةيرعشلا هتكلم هل تماقتسا ىتح- هنيواود نم

 نم ناكو « ةيرئازجلا هتمأ ىنامأ نع ريبعتلاو ةيسايسلا نوكشلا ىف ةكراشملا ىلإ هجتا ام لوأ
 .لئاوأ ذنم امل مهلالتحا لاط نيذلا نابسالا ىديأ نم نارهو صيلختت هبابش ريكاوب ىف اهلمأ مهأ
 هتيالوب هكئهي م1559١//ه1١٠١١ ةنس اشاب دمحأ رئازجلا ىلو نيح هارنو « ىرجملا رشاعلا نرقلا

 ىتح لب « ارارف اهنع نولويو نارهو ىف مهعمج مزهني ىتح نابسالا دض داهجلا ىلع هضحبو
 : لومي ع كيقاب مهنم ىقبي ال أمحس مهفحسي

 ()بوبُح لاح اهيف مكماقمب 2تسنآتو مكب ارئازج تحرف
 (©روكذب هلصأ عطقاف رفكلاو ةوقب د داهجلا ومن تفتلتاق

 ٍريسي ءانتعا ىف ع التقا لهس ملؤم سرِص نارهو اسيغبو

 ريسمّشَت ىفو دج ىف هللاب ارصنتسم اهوحن كمزعيب ضهناف
 روصنملا كئاول تمم قبسلل تمحازت لويسلا لثم ركاسعب

 فرصي نأب هحصن ىلإ نارهو حتفو نابسالا داهجل ىلاولا ةوعد نم لوحتي ليجوملا ىرنو

 ىلع نيينامثعلا ةالو ناك ذإ « ميركلا شيعلا ىلع مهنيعت تاناعإ اباتكو َءارعش ءايدألاو ءاملعلل

 دعاسو باتكلاو ءارعشلا نع الضف نيدلا لاجرب نونعي ال اوناكف « ةيبرعلا نومهفي ال رئازجلا

 ةجئار قوس ملعلل الو بدألل دعي ملف « اصلاخ ايكرت ناك - ذئثيح - مهناويد نأ كلذ ىلع
 ةكرحلا سكتتت ال ىتح كلذ ىفالت ىلإ ديدجلا ىلاولا وعدي ليجرقلا لعجامم , مهدهع ىف

 : ىنامثعلا ىلاولاب فتهيل هنإو « ةيبدالاو ةيملعلا

 )١( 4رورس : روبح 03 راعشا باتك ليجوقلا دمحم ةمجرت ىف رظنا .

 سرهفلا رلظنا ) ىفاقثلا رئازجلا خيرات هباتك ىف ( .
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 ريونتلا نم ظح محل موق هلان وبتلا ثاريم ملعلا

 روثملاو مظنلا ىف كراشمو >> رظفاح بيجن نم كدالب يف م
 ريرحن ىّججلا كارد لك نم 2ارضظانمو ققدمو ققحو
 ٍريمأتلا ووذ مهيعارب نإام ١ اودتغاو ةناعإلا اودقف مهنكل
 ريتقتلاب بعصلا نامزلا اذ ىف اولتباو ةلاخ الاوعاجو اوعاض

 هيقفو بتاكو رعاشو ثدحم ظفاح نم دالبلا ىف 5و « ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ هل لوقي وهو

 ريغ « قذحلا لك هلمع ىف قذاح ريرحت لقعلاو ىجحلا نيهارب كردي رظانمو ققدم ملاعو ققحم
 مهيعارب ال ذإ « ةقفنلا ىف مهيلع قييضتلاو ريتقتلاب رصعلا ىف اولتباو ؛ مهقمر لسي أم اودقف مهنأ

 . ريمأتلا ووذ وأ مهؤارمأ

 نم هسفنل زاحام ىلع ةفيظولا كلت لدتو « فورعم ريغ خيرات ىف ايضاق ىليجوملا حبصيو
 ىلع بكأو « ةديدسلا ىوتفلا ىلع ةردقلا نم هب فرعامو هقفلا ةصاخو ةينيدلا تاساردلا
 نامجلا دقع »م : هاعمم ىراخبيلل حيحصلا عماجلا لوح ايرعش المع مظني هلعج امث ثيدحلا ةسارد

 ثيداحألا ددعو ىراخبلا ثيداحأ ىجرخم ىف ةموظنم وهو « عماجلا رحب رعق نم ىقتنملا عماللا
 هيلع دازو ىرصملا رجح نبا هدروأ ام ىلع دنسلا ىف لقملاو مهنم رثكملا نايب عم مهنم لكل ىتلا
 ثيدحللاو هقفلا سيردتب هلاغتشا ءاضقلاب هلاغتشا ىلإ فيضي ناك هنأ ودبيو . ةاورلا مجارن
 لازلز ثودح فداصتيو « شاورق نب دمحم هللا دبع ابا ىمسي ايتفلا هل قيدص ىلوتيو . بالطلل
 حرفل ىرشب لازلزلا لعجي نأ اهيف الواحم ةديصقب هحدميف « كلذ نم ريطتيف « هيلوت دنع
 : الئاق ليلجلا ىنيدلا بصنملا اذه هيلوت ضرألا

 ('0لامج نامزلا ىدل ىهو كّتءاج  ةّطِخب هلالادبع اب انها
 «9لابج لامو اهطئاسب تحرم متلو امب تحرف دق ضرألاو

 لازلز الو ٌفْبَر اهّس ام مكب اربط اهزاجُرأ تكرحتو
 (للالطألا انب تصقر دقل ىتحح  ةوخت كلذل تسام امنإ لب

 لعجي فيك اهب فرعي ناك هنأو « ةبصخ تناك ةيلايخلا هتكلم نأ لع لدت تايبألاو
 ةنيتم ةقادص تدقعناو . ةبيط ةئينه ةايحو رورسو حرفل انسح الاف موش وأ سحن هنأ نظي دق ام
 نم هترسأب رجاه ىذلا ىساملجسلا ىراصنألا دحاولا دبع نب لع ظفاحلا هيقفلا نيبو هنيب
 اهذختاو م151/ه١٠١ 5٠ ةنس ىلاوح رئازجلا ةنيدم ىلإ ىصقألا برغملاب ةساملجس هتنيدم

 ةينيدلا مولعلا عيمج ىف ارحبتم املاع ناكو م114١م8/ه١١هال ةنس هتافو ىتح هل ايناث انطو

 ظ . ضرألا 00 . ىوتفلا بصنم ةطخلاب ديري (1)
 . تلاتخا : تسام 4( نم طسبملا : اهطئاسي ديريو . متيطعأ : متلوخ (؟)

 ١



 لك نم بالطلا هدصقو ىصقألا برغملاو رئازجلا ميلقإ ىف .ترهش تراطو « ةيغالبلاو ةيوغللاو
 رازجل ىتامثعلا دهعلا ِىئ ىربك رماخ ىلاذ ةددعتم دئاصقب هحدمب ١ ليجوما كرر ) 6

 ادودحم ارفن الإ ءارعشلل هباوبأ مي نم مهنم لقف ٠ ا نع الف ف ةيرما مهفت مهترثك
 ةالولا نع موتا لعب توي رئارجلا 0 زامنا كلو 4 ةدحاولا ديلا عصا د ددع زواجي

 5 عايل هحدمي ( ىراصنأل .احاولا دبع نب لع هيقفلا ظفاحلا يدم 7 هراكإ 8

 ' هحئادم ىدحإ ىف 7 ىراصنألا ةيشلل ىل ليجوتلا يدم نمو ٠ . مقالا

 أ نم ىلا ىف هئامبال نب الع ماركلا ىف لع حالصلا وبأ

 "'دهتجمل اًعفن امنف ىّمه ثيغ طقتلا اَرُذ ىمرف ىّمَط رم

 ٍدجدلاو نوَعلا تاحفت هبانل ترهظ دقفىماسلا هسلجمب مركأ

 ٍديزلاو جاومالاب رحبلا مىطالت ا مولعلا عاوتأ هيف تمطالت

 ديو ٍةفَش ىف مدن نم ضعي 2 هبراشم ىفاص نم ىرلا مرحي نم

 الئاق سانلا قو تاجرد هعفريو هبأ هلعجيل ىتح حالصلاب ىراصنألا حيشلا تعني وهو

 لوقيو 'ز سول رحبلا ىف : ديزلاو ا مطالت هيف هطالتت هنإ لوقي لب « مولعلا تاحفن نم
 : ةيناث ةحدم ىف لوقي هلو . اذديدش امدن مدني همولع ىفاص نم لهني ال نم نإ

 رثكلا ىلع اهيناعم تيفحخ 2دقو مولعلا ايحأ ةمالع

 ريخ نم راثكالا ىفو ٍدّْشر ىف كل له ملعلل اًبلاطاب

 (9 خف امّيأ اًرخف زوحتو افرش لنت هسلجمل دصتقا

 رحبلا“ ضيفت مولعلا هنم ابجع دجت هسلجم تعج نإ

 (9غلا نع ٍدانسإ حيحصب تعبث ةياورو ةياردب

 ملعلا بلاط حصنيو « هل اييحم هّدعيل ىتح « هاهتنم هغولي وأ هيف هيهانتو هملعب ديشي وهو

 همولع نم لويسب هبالط ىلع ضيفي هدجيس ذإ , هرخفو ملعلا فرش لانيل هسلجم ىلإ دصقي نأ
 لهأ نم وهف ؛ لوقنملاو لوقعملا نال ىرخأ ةرابعبو « ةياورلاو ةياردلا نيب عمجي هدجيسو

 ىف تابارطضا تثدح دق تناكو . مالعأ ةاور نع ةحيحص ديناساب ةقيثولا ةياورلاو داهتجالا

 . رعشلا ةرورضل رمألا . لاس : ىمه . ًالتما : امط (1)

 امثلا : رغلا (5) باوج ىف لتت لعف ىلع افنطع اهمزجي ملو زوحم عفر (؟)
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 اعلا بابلا نأ نظو ىرجهلا رشع ىداحلا دقعلا
 ' ىلع لوبتطسإ ىلإ بهذي ليجوقلا ىرنو
 اب فسوي ةيلوتب نامرف رادصإ ىلع هتقفاوم -عبارلا ناخ دمحم ذثيح ناكو- ناطلسلا نم

 ايعس ىبأ لوبناطسإ ىتفم ىلإ ةديصقب هجتي ىتح ةئيدملا كلت ىف همدق ليجوقلا عضي نإامو
 مدفو عيفش نوكي نأ هلأسيو اهب هحدمب

 : اهيف
 ايلعلا لمكتساو رعلا ىف : ملف تدعس

 نِعُي نمف نيدفاولل اجلم نكر
 انرطق اناهد امم انياكش

 رض فشكي نَظ ريمأ نم 1
 ايؤرلا ربع دق نجسلا ىف ىدلا ىمم اولا مزحلاو مزعلا ىف مهالوأو
 ايلعلا هترضحلل انيديا نيب انب  ْنَيِيَطْماو ةفيلخلا دنع انوع نكف

 ًاجلم نوكي نأ هوجريو فرشلاو ةعفرلا ءانتقاو زعلا ماودب ديعس ىبأ ىتفملل وعدي وهو
 ىف هللا نإ » : ىوبنلا ثيدحلا ىلإ اريشم ةفيلخلا دنع هتمهم زاجنإ ىف انوعو ىرئازجلا دفولل
 ىلإ اريشم ىرئازجلا انرطقب لزنام انتياكش نإ لوقيو « هيخأ نوع ىف دبعلا مادام دبعلا نوع
 تابارطضالا ىفالتيس هنأ نظي لاو لكو « ةيئامثعلا ةيراشكنالا عارصو ةطلسلا ىف تاعزانملا
 ايؤرلا لوأ ىذلا ىمس اهمكحل ريمأ حلصأ نإ لاقو . اهحالصإ نع زجع اهالوت اذإ ىتح اهب

 ىتنملا ىلإ بلطيو . مالسلا هيلع قيدصلا فسوي ىممس اشاب فسوي هنأ ىأ هيبحاصل نجسلا ىف
 ليجوقلا نع ائيش فرعن الو . نولمأي ام قيقحت ىف هدنع ممل اعفاش ةفيلخلا ىدل مهدفو مدقتي نأ

 . هنطوم ىلإ داعو . رئازجلا رما اًشاب فسوي ىلوتو ٠ هتمهم ىف حجن دقو « ةدافولا هذه دعب
 . ىنامثعلا دهعلا ءارعش هبنأ نم دعي وهو م1507. /ه٠6١٠ ةئس هتافو ىتح هب لظو

ٌ 

 ءاجحلاو رخفلا ءارعش
 رخفلا ءارعش ( ا 2

 روصعلا لاوط ءارعشلا هب ىنغتي ةيلهاجلا ذنمف ىبرعلا رعشلا ضارغا نم ميدق ضرغ رخفلا

 ريغ ىلإ ةعاجشلاو دوجلاو ةماركلاو ةءورملا لثم نم ةعيفرلا مهقالخخأو مهتيلاثم مويلا ىلإ ةيلاتلا
 فيرط نمو « ةيموقلا مهرعاشمو مهتايبصع نونغتي م « ةديمحلا مهلاصخو مهميش نم كلذ

 . قع : ىف . دجر : ىقنأ نم فأي () 000. فرعا ةعقرل : ةولسم عمج تاوللا و
 . لالضلا : ىغلا (5)
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 ارخستنم سيدأب نب رعم ا ريزو ىتابيشلا لاجرلا ىبأ نبا اهرعاش لوق رخف نم رئازجلا ىلا اناقلي اح

 'لهموقب

 ليف وت لعب نم 15 تبخلو مكموجن تراغ ال ناش لا اي

 ديكوتو ماربإل لويخلا لبق تضكر ذم كلملا اذه مئاعد متنأ

 (7ليوازملا تاقيتع نوبهاولاو تمزأ ةمزأ ام اذإ نومعنملا

 دوعومل اوءابج ذإ راق ىذ مويىف هزارم ىرسك تدقفأ مكفويس

 لظت نأو ةبورعلا ءامس ىف ةئيضم مهموجن لظت نأ وعديو نابيش لا نم هموقب رختفي وهو
 اهيف تلهصو بورحلا تيشن ذنم ىبرعلا كلملا مئاعد مهذإ ؛ أديأ ءىفلنت ال ةدقتم مهنارين
 نوبهيو تامزألا ىف نومعني امب اورهتشا دقو : كاوا دقعو تادهاعملا ضرفل ناسرفلا لويخ
 سرفلاب هيف اولكن ىذلا راق ىذ موي ةميظعلا مهتلوطب نيعألا مامأ عفريو « ةليزجلا اياطعلا نم
 0 اهاسني الو برعل اهاسني ال ةيلهاجلا 3 نابيش هتليبقل ةميظع ةبقنم : اديدس ديك

 . د 57 طقسمو

 مهتاشر اذادغبو قارعلا 3 "نب اهلثم نمام ةّيرصانلاف

 عمل قلطلا لولا ىرشا 9
 هةق رشم تانجلاو لصلاك ٌرهتلاو

 ه١ و ٍِ 2

 ةعئناي راهزالاف ربلا رظنت نإ

 فّصْن اذ تنك نإ اهفصو ابلاط اي

 ُدَغَرلا ةشيعلاو ىتملاو ىنِغلا ثيح

 د 7 ةارماك رصحبلاو رماد

 ني تعمج دلب اهلثم سيل هنا لوقيو © ق قشمدو دادغي ىلع ةياجب وأ ةيرصانلا لضفي وهو

 بح معمتجم ٌبتيح دكدلاو ُّ ليزت ىف ةعيدذبلا هنو هراجشأ ص دهاشمو رحبلاو يلا

 رظنت نإ . ةتالا اهب ىهتلاو ا رحبلا امناكو 4 تاج 0 0 تانجلاو 4 ناوعفأ وأ

 - فاصنإب -- ىهو « ةدرطملا هجاومأ كتعار رحبلا ىلإ ترظن نإو « هراهزأ كتعار ربلا ىلإ
 ىنايلملا ىلع نب ©©دمحأ لوقيو . دالوألا وأ دلولا نم دبكلا تاذلفو لهألا اهيفو ء دلخلا ةنج
 : م1715/ه ال6١ ةنس ىفوتملا

 . ١76/79 فلخلا فيرعت (9)
 . 58/9 فلخلا فيرعت (4)

 بسسسسس)ص سس سال
 . ]5 ص باهولا ديع ىنسح نسلم تايخعملا )١(

 ّ دازلا ءاعو : دورم محي ديوازملا 05

 ٠ م١



 ىبايث هيلع تلمتشا ام ُلضفلا) 2ىبابق هيلع تريْضام زعلا
 ىباتك شقت هادٍبأام كسملاو ىتعاري مرصع ءادهأ ام ٌرهزلاو

 ىبانج ٌماسُي نأ ىِأي مزعلاو 2 ىدرُوَم محازي نأ عنمي دجللف
 ىلوث ليزجوأ ىركش ليزجب 2اهتيزاج ةعينص تول اذإو
 ىبارشوىمد نمىماعط ىرجم اهتيرجأ هدوم تدقع اذإو

 ( هبايث هيلع تلمتشا ام لضفلاو « همايخخ هيلع تبرض ام زعلاف « افرسم ارخف رخفي وهو
 هدروم ىف دحأ همحازي ال نأ دجملا نم غلبو « هتياتك شقن كسملاو « هملق هبتكامم هتاملك رهزلاو

 افورعم وأ ةعيئص ربتخا اذإو « ماضي الو ماسيال هامحف « هبانج ىعْرُي ال نأ مزعلا نم غلب اك
 ىرجم ترجو هحورل ءاذغ تناك ةدوم صخش عم دقع اذإو « باوثلا ليزجو ركشلاب رداب
 : ادّشنم ع فيلا هنيدو هتيورعب ناسملت رعاش سيمحن نبا رخعفيو . هبارشو همد نم ماعطلا

 ىجال ةعنمو بفوهلم شايغ ري غل قّلخت مل - ٌناطحق ىنب - انإ
 ”جادوو مصالغ رحل تعبط ىلا ةيئاميلا ضييبلا | نفويسب

 ()باشْمألا ةراهط ءاقللا مري 2ائادعا نعٌماجحإلا انل ىبات

 جا لفحجلا ىف هتامُحو - هبزحو ّئمشاملا نيد ٌراصنأ
 )اه ةروسو لاتغم ردع نم مهسيفنو م هسوغنب هتامحو

 (0ب ارح لك هاج خينت تنك  مهباي نيذلا ةعبابتلا انم

 جارحإ الو ربَج دأب ايدل كلا كللامت نيدت تنتاك مهرمألو

 جالرب الو لفت هاب ادبإ مهفويضل ةحاوتفم مهباوبأ

 ءىجاللا ةيامحو فوهلملا ثايغل اوقلحت امنإ نيذلا نيينميلا ناطحق ىنب نم هلوصأب رخفي وهو
 ءاقل نع ماجحالا محل ىباتل مهباسنأ نإو « باقرلا عطقل تغيص ىتلا ةيناميلا مهفويسب مهل
 نم وأ نيينمي اوناك ةنيدملا لهأ نم هك لوسرلا راصنأ نأ فورعمو « مهقحسو مهئادعأ

 هومح بورحلا بشنت نيح هتامح اوناك مهنأو لوسرلل مهترصنب رخفي كلذل وهو « ةينمي لوصأ
 هريغو تباث نب ناسح مهنم ناك ذإ جاه ةدح نمو لاتغم ردغ نم نوكلمي ام لكبو مهسوفنب

 ركقيو . مهيجاهاو شيرق ءارعش دض هيحصو لوسرلا نع نودوذي اوناك نيذلا مهئارعش نم

 نم جارخلا محل ىَبْجُي ناك نيذلا ةيلهاجلا ىف اهُيارمأو نميلا كولم ةعبابتلا اميدق مهنم نأب

 تناك نأ مهدوج نم اوغلبو « ارسق ال اعوط م نيدت ايندلا كلامم تناكو « مهتلود ءامنأ

 هترثكل . قلخلا : ةمصلغ عمج مصالغلا .تغيص :تعبط )١(

 ةدح ا: ةروس (15) . حويذملا ةايح تهتنا عطق اذإ قنعلا ىف قرع : جادولا

 . لزم : حيت 5( ٠ . هقلحنلا : مجسم عمج جاشمالا 0030

 ريسي داكي ال ىذلا شيجلا : جارجرلا لقحجلا (5)



 ةيازلا ةلودللا وأ دولا دع ىنب ةلود شرع لعيب ٠ ادبأ قلغت ال امئاد اد مهنويضل ةحوتفم مهيار

 . هرخف نم نارطأ ضرعأو هل مجرتأل دليل

 ىناثلا ىسوم «أ)ومح وبأ
 ىف ةطانرغب هماقم رخاوأ ىف نسارمغي نب نمحرلا دبع نب فسوي هيبأل ىسوم وب وبأ دلو

 فسوي ىعدتسا ةئسلا كلت ىفو م1117 /ه ااا ةئس جرت نب ديلولا ىبأ اهتاطلس لطالب

 ىلعأو مهمركأو هوُبلو ( هالالال - 8 ١ لوألا نيفشات وبأ اهناطلس ناسملت ىلإ هتوحخإو
 ىلا كاسملت ىف لوألا هأيرمو ىسوم وم ىبأ اشتم ناك كلذيو َ ةرسألا ءارمأ ناب مهتناكم

 صضعبو مانإ مغرأو ناسملت ىلبع ىنيرملا نسحلا وبأ ناطلسلا ىلوتسا هرمع عم ةرشخ ةعبارلا غلي ادإ

 هيبأ عم اهب لظو « هملعت ىسوم وم وبأ متأ اهخخويش ىلعو ؛ ٍسافب رارقتسالا ىلع ةرسألا ءارمأ
 ناطلسلا امهب كتف اذإ ىتح م 148ه 749 ةئس تباث ىبأو ديعس ىبأ هيمع ةرامإ ةيادب ىلإ
 قحسإ ابأ ١ اهتاطلسو نوت دصقي ىسوم ومح ابأ نأ ماك ١ الهال ةنس ىنيرملا نانع وبأ

 : ىسنوتلا هيلتالا ى ىبونجج ديرجلا ميلقإ ىلإ ىصفحلا| ناطلسلا عم وح وب لحئرا سوت ىف اع ناتع وبأ

 ىصفحلا ناطلسلا داعو « ةيلاتلا ةنسلا ين هش عم ساف ىلإ ةدوعلاب نانع ابأ فورظلا ترطضاو
 « نيينيرملا ةدراطم ىف مهب نيعتسي ذخأو ةدواودلا يبست رك هلوح فتتلاو ( سوت ىلإ ىسوم ومح وباو

 دالوأ لزانو ( ةلقرو مث بارلا ىلإ مهب هجونو هنطوو هن رسأ ةعيش رماع ىنب ةليبق هيلإ تعراسو

 نانع ىأ ناطلسلا ةأفو بز اهبقع هءاجو 6 ةقدحاس ةميزه مهمرشو ةيل الملا ليوس ةليبق نم فيرع

 عيمج هعيابو ٠ ناسملت ذخأ لع ممصف م 1١؟هر/ه ال55 ةنس ةجحلا ىذ رخاوأ ىف ىنيرملا

 نم هعومج عم ريسلا ىف دجو م159/ه 5٠8 ةنس مرحب نم سماخلا ىف هعم ناك نم
 اهيلع ىّلو نانعوبأ ناكو « ناسملت ىلإ هقيرط ىف ناك نم لك هب عماستو « مهريغو برعل
 هنأ نوينيرملا نقيتو ع تاشوانم اهيف تتناك هلم ومح وبأ هرصاحف »ع ةيماح ةئيف كرتو [دمحت هئبأ

 اهلحخد نيوس اهلها هعيأبو هيلإ ناسملت ارملسأو 6 نامألا اوبلطف ؛ ء عم ىَأ ةلزاتمب مط ةقاط ال

 ةيعرل رمغو ىنسبلا ةريسلاب هدكلم لما ناس » هنإ ىسدتل لرقيو ) لوألا عيبر رهش ةرغ ىف

 ذأ 3  ةلودلا مسا ريغ دقو . 02 هةيييشل كوسرو ست هلل 58 ىلإ ليبسو ) هضني ب نيدلا ةيامحل

 ببي
 ١٠١ا/ص ىسعتا هللا ديع نب دمحم نأسملت كولم نبا خيرات ىناثلا ىسوم رمح ىبا ةمجرت ىف رظنا )١(

 هراثآو هناي : قزايزلا ىحدت ومح وبأ باكرا أهدعي مو كولا 2 ى داورلا ٠ ةيغب م 4 ءرجلاو ن لو هفلحت
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 نايز ىلإ ةبسن ةينايزلا ةلودلا مساب ىمست نأ ىأرف . مهتايبق ىلإ ةبسن داولا دبع ىنب اهمسا ناك
 : رئازجلا ىف اهنادلب امل درتساو اهناطلسو اهزع احل داعإ دقو . ةلودلا سسؤم نسارمغيدلاو

 ةلودلاو ةيبرعلا لئابقلا ضعب نيبو هنيب همايأ ىف .بورحلا ترثكو , سلدتو رئازجلاو نارهو
 ىلوتساو رماع ةليبق هل ٍتعاصناو ديعس ىبأ ناطلسلا نب نايز وبأ همع نيا هيلع راثو . ةينيرملا

 ىلع ءاضقلا ومحوبأ عاطتساو « عئاقو ومح ىبأ نيبو هنبب تبشنو « ةنايلمو ةيدملا ىتنيدم ىلع
 هشيج عضعضت ةصرف ىنيرملا زيزعلا دبع ناطلسلا زهتنإو م 178/ه 119 ةنس رخاوأ ىف هتروث

 ءارحصلا ىف لقنتي ومح وبأ لظو م ١/17/ه ا/ال# ةنس ناسملت ىلع ىلوتساو بورحلا ةرثك نم
 اديتو ٠ ناسملت هتمصاع ىلإ داعف م 11/[ه ا/ا/4 ةنس ىنيرملا ناطلسلا ةافوب ملع ىتح

 ومح ىيأ بتاك نودلخ نب ىبحي لاتغُيو هتوخإو نيفشات ىبأ هدهع ىلوو هنبآ نيب تاسفانم
 ةنس تناك اذإ ىتح م9/١1/ه ال٠8 ةنس دهعلا ىلو اهربد ةرماؤم ىف هحرّؤمو

 نأ ريغ ء ناسملت ىلع - ىلوتساو - ىبيرملا سابعلا وبَأ ناطلسلا راغأ م 188ه/ه 85
 ءوستو . ناسملت ىلإ ومح وبأ داعو « اعيرس اهيلإ ةدوعلا ىلإ هترطضا ساف هتمصاع ىف ثادحألا
 ءاضرإ هسفن علخي ومح وبأ لعج امم « هتوخإو نيفشات ىبأ دهعلا ىلو نيب اًديدش اءوس تاقالعلا
 هجتأو « هيأر ريغ ىتح ةياجب لزن نإ امو . جملا ىلإ هجتيو م١1 85/ه ا/941 ةنس نيفشات ىبال

 6 نيفشات وبأ هنبأ ملعو « هعومجي اهيلإ لبقاو هقيرط ىف ناك نم لك راثتساو « ناسملت ىلإ

 اولتتقاو هعومجو هيبأ عم ىقتلاو فيثك شيجب هناعأو « ىنيرملا اهناطلسب ناعتساو سافب قحلف
 ضهن دقو ةينايزلا ةرسألا نيطالس ةريخن نم وهو . ّئفوتو ومح ىِأب سرفلا ابكو اديدش الانق
 هل ىنب ىذلا فيرشلا هللا دبعوبأ مهتمدقم ىف ءاملعلا نم ريثك اهب رهتشاو هتلود ىف ملعلاب
 .بالطلاو خويشلل تايارجلا اهيف بترو فاقوألا نم اهيلع رثكأ ةريبك ةسردم

 ترم ىذلا ىرغتلا فسوي نب دمحم هئارعشو هباتك نمو بدألاب ضهن ملعلاب ضهن اكو

 دلوملاب هلافتحا هرثام نمو « نورقش حلاص نب دمحمو ىماصعلا ىلع نب دمحم مهنمو « هتمجرت
 اريبك ارطش ىرخا ةيوبن حئادم ىلاوت مث هل ةيوبن ةحدمب هيف ادبي ناك « اميظع الافتحا ىوبتنلا
 « ةمخض ةبدام حابصلا ليبق ماقتو « ةصاخلاو ةماعلا نم سانلا هيلإ ىَعْدي ناكو ليللا نم

 ةطساو باتك هلو اًعراب اًبيدآ ناكو . ةيوبنلا حئادملا ءارعش نع انثيدح ىف كلذل ضرعنسو
 مظن نسحي ناكو . رئازجلا ىف رثنلا نع انثيدح ىف هب ملتسو « كولملا ةسايس ىف كولسلا

 رك ذ ىف داورلا ةيغب هباتك نم ىناثلا ءزجلا ىف هنم ريثكب نودلخ نب ىبحبي ظفتحاو « رعشلا
 ىبأ نع هباتك ىف تايجاح ديمحلا دبع رونكدلا اًريثك هنم عمجو « داولا دبع ىنب نم كولملا

 ناسملت ىف هرارقتسا بقع هارنو . هيبأل نيتيثرم عم تايوبنو رخف نيب خزوم وهو « ىسوم ومح
 هئايآ كلم .دادرتسال ناسملت ىلإ سنوت نم هنكرح اهيف روصي ةليوط ةيميم مظني هل كلملا مامتو
 ىدامحلاو ةلقروو غيرو بازلل هماحتقاو رماع ةليبق نم نيينيرملا ةلزامل اشيج دعي ذخأ فيكو
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 ىهنيو « ةونع ناسملت هلوخدو رسي ىداو ىلإ همدقتو مهب هشطبو نيينيرملا دونجلاب هئاقتلاو
 : أدشتم ةديصقلا

 مظات نود هلمش ابهن تاب 5و  هقارتنا دعب كلملا تيِيْش انمظن

 مئاعد ىوقأو ناكرأ قئوأب هءانب انذِشو ارزأ هل انئَدَش

 مراكملا سامتلا ىنْبَت اياب ىلإ ةعيطم ىتأت ضرألا كولم تراصف

 مئاسعلا ُدوفو اعوط انيابت ةهجوو بوأ لك نمادل تءاجو
 ملاظم نم َتثِدَحا دقام فك ىفو 2 ٍونيد رصن ىف هللارمأب انمقو

 داشو هتوقو هرزأ دشو « هناطلسو هماظن بوهنملا ىتايزلا كلملل داعأ هنأب رختقي وهو

 نودصقي ضرألا كولم لعج امم « ةنيتم مئاعدو ةقيثو ناكرأب ءالعإلا نوكي ام ىوقأ هالعأو هءانب

 ةيحان لك نم هياع نودفيل برعلا لئابق نإو « همراكمل اسامتلاو هيلإ ىفلز مهتعاط نينلعم هباب
 ىلع ءاضقلاو هدالب عوبر ىف لدعلا رشنو هللا نيد رصنب مرقيل هنإو « اعوط هعيابت ةهجر
 ىف ةديشرلا هتسايسب كرادنملا نزو نم ةيئاث ةديصق ىف رخدتفيو « ملاظم نم نوُينيرلا ثدحأام
 : الئاق مكحلا

 لجو ىف ملاظلا تكرتو مهلزانم سانلا تلزنأ
 لجع ىلع قسحلا ميقاو هرصتأو موللملا ىمحأ

 لذَج وحخا ملسلا ىف انو اهرتنعع برحلل اناو

 ىل حلصيو كلملل حلصأ 2 ومج وبأو ىسوم انأو
 لجألا ىلإ قاّرملا ىندأ هيئاقب تلم نإ ىفيس
 ىِلَم داع ًالقم ناك نم 2ْتطسبلا اذإ ئاثك اذكو

 ةسايس ىهو « عفر وأ ضفخ نود محلزانم اهيف سانلا لزني ةديمح ةسايس هتيعر سوسي وهن
 ( هيلع هرصنيو همللاظ نم مولظملا ىمحيل هنإو « هنودب ةيعرلا ةايح حلصت ال ىذلا لدعلا ىلع موقت

 « برخلا ىف دادش نب رتنع ةعاجش عاجش هنإو « مثال ةمالم هيف ىثخي ال اعيرس قحلا ميقيو

 كلملل حلصأ ىسوم وم وبأ انأ لوقيو « ةهفار ةنمآ ةايحو ةعد بحاص هنإف ملسلا ىف امأ

 امأ ٠ نيرئاثلاو نيقراملا باقر عطقي برحلا ىف لطبل هنإو « ىل حلصيو ميوقلا ىمكحو ىلدعب

 , ايرث ائيلم ريقفلا لقملا حبصيل ىتح « ارثن لاومالا نارشتل هيفك نإو راردب ثيغف ملسلا ىف
 : ارحخاقم لوقيو

 معاوتلا ناسسحلاب موق ماه اذإ ةلالج انْمِه ءايْلَعلا ىوسب امو

 ”مسابلا قورب نمانيلإ بحأ انقلاو تاّيقرشملا فويسلا قورب



 (ا)ءراوصلا دودحنوأ ىلاوعلا ةوداق اهدحخو ةاعقفلا دق نم مسحاو
 مئامحلا ءاسنغ نم انيدل ىجشان ىغّولا ىدل تاحباسلا ليهّص امأو
 الغلا رحب الإ اهدامغأل ْدْعَت مل مراوصلا اندّرج نحن اذإ

 ءايلعلاب الإ ميهن ال اننإف تاليمجلا ناسحلاب نوميهي سانلا ناك اذإ هموقو هسفن نع لوقي وهو

 : ةئتافلا مسابملا قورب نم انيلإ بحأل حامرلاو تايفرشملا فويسلا قورب نإو « فرشلاو دجملاو
 مراوصلا فويسلا دودحو مسامرلا دودق ليمجلا اهدححو اهماوقكو ةاتفلا لق نم اندنع مرسحأو

 هب ىنغت املاط ىذلا مئامحلا ءانغ نم اندنع ىجشأل برحلا ىف ليخلا ليهص نإو « ةعطاقلا
 : باقرلاو مصالغلا زحب الإ اهدامغأل دعت مل فويسلا انرهش نحن نإ برحلا ىف انارتو « ءارعشلا
 : الئاق ةديصقلا ىف ىضميو

 امراكملا صارع ىف بْحَرب تلزن اببانج لِظل ىتتال اهيأ الأ
 رقاق ضيف دوجلا كيلع ضافو ٌهّلهُأ تنأ ىذلاب انم تلبوتو
 محالم نم العلا كاردإ نود كو الغلا ىلإ انومس اِيلعلا انّمهب

 تاحاس وأ تاصرع ىف عسأو وأ بحري لزتني هنأ مهفنك ىفر مهبانجب لزني نم رشبي وهو

 ورذل مهنإ لوقيو . لطاحلا باحسلا ضيف دوجلا هيلع ضي , هب قيلي امب لياقيو مراكملا
 ( ةنحاط بورحو محالم نم اهيلع لوصحلاو اهكاردإ نود م و العلا ىلإ مهب تمس ةيلاع مم

 : ةينيرملا ةلودلا ٍلع هل راصتنا ىف ارخافم لوقيو

 بخُي مل هومجري نمو هلإلا ىلع الكت هلا نروعب تضين دقل

 بجل ركسع نم هب مظعأ رحبلاك هب ءاضفلا قاض بجل ركسعب
 (؟9برّعلاو ماجعألا نم رامذلا ىماح لطب سرا عاجش ثيل لك نسم

 0برعلا دّرخلاك اهتيلحب ىّهزت برع رمض ليخ قباوس ىلع
 (9بقك نم ةاناوانت اندرأ امو امل ليسال اًدالب انيطَواهب

 هوجري نمو « هنم رصنلا ايجار هيلع الكتم هيرب انيعتسم نيبتيرلا برحل ضهن هنإ لوقي وهو
 ناعجشلا ثيللاب رخاز رحب هناكو « هب ءاضفلا قاض ريثك ركسعب مهزان دقو « هؤاجر بيخي ال
 ةبيجن ةرماض الويخ برحلا ىلإ نوبكري « برعلاو مجعلا نم رامذلا ةامح لاطبألا ناسرفلاو

 لهألا نم ناسنالا هيمحي امو ىمحلا : رامذلا (:5) . فويسلا : مراوصلا . حامرلا : ىلاوعلا )١(
 . دلولاو . ءىرملار ةاهللا ىقتلم : ةمصلغ عمج مصالغلا (؟)
 .اهسفتي ةبجعم :برع.ةليمجلا :ةديرخ عمج درخلا (5ه) . ةبقرلا محض مطَقت ىخر

 . بيرق : بشك (599) . ةحاسلا : ةصرع عمج صارع (5)
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 ظفاحلا عمجو ٠ أدايقنا انيلا تداقناو اهي نرصتل 5 اهاتدرأ ةيحان الو ادلب الو 4 دالذت اهنرلتذي

 .«حادمألا نم هيف ليق امو رعشلا نم ومح بأ لوما هلاق اميف حاورألا حار» :هامس اياك هيف ىسنتلا

 ءاجملا ءارعش (بسار

 ةيداعملا ةليبقلا لع رعاشلا اهبصي تانعل لصألا ىف ناكو « ىبرعلا رعشلا ىف ميدق ءاجطلا ٠
 ديدش مذ ىلإ تانعللا هذه نم لوحتو « ةيلاوتم مئاره ريداقملا مهب لزتت نأ ايجار اهديس لع وأ

 مهتتسلأ مهئادعأ ىلع مهُرارعش لسي ىتح مهبورح نم نوعجري امف « ىلهاجلا رعاشلا ناسل ىلع
 جاهأ نم هيي لوسرلا دهعل ةتيدملاو ةكم نيب ناك ام فورعمو . ىتش بلاثم مهب نيقحلم
 قدزرفلا ناسل لع ىومألا رصعلا ىف ءاجملا لاحتساو . ةكرعم لك بقع امهوارعش اهمظني
 ناك ىتلا ميمت ةليبقو امهيتريشع ءىواسمو لئاضف نايب ىف ةداح ةرظانم هبشيام ىلإ ريرجو
 مه نورثكي امهرصعل ءارعشلا لظو . ريرج اهنع عفادي ناك ىتلا سيقو قدزرفلا اهنع عفادي
 ةيدرفلا ءىواسملا نايب ىلإ نيريخألا دنع لوحتو « ءاجحلا نم لوألا ىسابعلا رصعلا ءارعشو
 ءاجملا اذه نم ريثك ررش راطو « اديدش اماليإ ماليالاو هنم نيوهتلا عم وجهملا ىف ةيعامتجاالاو
 ىترهاتلا دامح نب ركب ىرئازجلا رعاشلا دادغب ىلإ برغملا حراب دق ناكو . ةيبرعلا ميلاقألا ىلإ

 زازخخ نبا هرصاعي ناكو « ليلق امع هل مجرتنسو « ةفلتخم جاهأ هل ىرئازج رعاش لوأ وهو
 : طسوتلا رحبلا لع ترهات ىلامش سنت ةنيدم لزن دق ناكو « ىرجحلا ثلاثلا نرقلا ىف ىترهاتلا
 : ©©)هيف هماقمو سنت ايجاه هسأر طقسم نع هدعب ىلع ىسأي لاقف

 رس ىف ٍةّبحألا راد نع تحبصأو ربصلا ىَّرُع تّلحمضاو ىنع مونلا ىأت
 رذعلا نم ءاسضقلا م ٍىنملسأو برع راد ىف ترهات نع تحبصأو
 دن صقتنم لك اهيلإ قاسي اهنإف سوحنلا تاذ ست ىلإ
 رحلا نمز ىف بئذلا اهيلإ ىوايو الجار لمحي ثرغربلا اهب ٌدالب
 ركس ىف نودغيو ركس ىف ثوحوري مدل مأ نمو ىعرص اهلهأ ىرت

 راد نع ديعب رسأ ىف هنأك رعشيل ىتح « ربصلا هنم غرفو اهب ملي ال هنيع نع دعب مونلاف
 اهيلإ عفدي ال ىتلا سوحتلا تاذ سنت ىلإ ةبرغ راد ىلإ ءاضقلا رم هملسأ ذإ « ترهات : ةبحألا
 مدلِم مأ امأ , افيص اهتاصرع ًالمتل بائذلا نإو « ثيغارب نم اهيفامب ىقشيل رمعلا صقتتم الإ
 نب دمحم . مئاد ركس ىف مهناكو مهوقع ردختل اهنإو « اهاعرص نم اهلهأ لكف « ىمحلا ىأ
 : (؟اهموصحت لجأ ىف ىنبطلا ىنيسحلا

 . ه0 ص ىديمحلل ةوذجلا () ' , 47 ص ىنررالل ةيضايرلا راهزألا )١(
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 ىنيدو ىيسسحح هذ نع ىفَع اناقع هل تدرا نإ دغوو
# 3 

 نيرعلا ثيل ىلإ الْهَج ىَوَع تلك تلتف كاجه دق اولاقو

 : ىنيدو ىفزش هبنذ نع افع هباقع ىف تركف نإ ءىند لذَر هنإ همصخ نع لوقي وهو
 . هاوأمو هنيرع ىف دسأ ىلإ ىوعي بلك لئثم الإ هلثم امو « اليلذ اعضاخ هاقليو ابئاغ همحل لكي
 ىنبطلا كلملا دبع اهنمو « عبارلا نرقلا لئاوأ ىف ةبطرق ىلإ ترجاه دق رعاشلا اذه ةرسأ تناكو

 ىف َىْذَخلا ىمسي صخش ىلع ادع روصنملا نأ ىوريو «رماع ىِبأ نبروصنمللا سيلج ثدحملا
 : ©)يجاهو هيف ايفشتم كلملا دبع لاقف ء اعجوم ايرض هيبرضو هسلجم

 اهل َىمّلْيَدحلل لقأ ملو اعنص امٌئرماعلل تركش
 اعيض هراج ىف ائرتفم هترعل ادع نيرسُع ثيل

 اعضخم مم لذ نيعلا ىرت ىتح 2.اممل ادذهاش تنكاول تددَو

 اعكرام دوجسلا ريغت لاط دقلف هذوجس هنم لاط نإ

 ثيل ىرماعلا روصيو ( ٌكترثع هل لاقا ىأ اعل : ىللذحلل لوقي لو ىرماعلا ركشي وهو

 ىملذحلا بكرم ىريل ارضاح ناك هتيل لوقيو « هاوأمو هتيب وأ هراجو ىف اعبض سرتفا نيرع
 وهو ( ةولخملا رهاع هنأ كيري ( ةالصلا ريع ىف عكرام ريتك هنأ ةيهرلو 6 ناوحملاو لذلا نم

 , ايلاغ ىرعشألا بهذم قنتعت ةيبرغملا دالبلا نم رئازجلا ريغو رئازجلا تناكو . عذقم ءاجه

 ةنس ىفوتملا ىرئازجلا بيطخلا قوزرم نبا ىرن نأ مهسوفن ىف هتديقع لغلغت نم غلبو
 ايجاه لب ةنسلا لهاب اضرعم ةفاشك ىف ىرشخمزلا لوق عمس نيح بضغي مااا. /هالالا

 : كدلائاق احق ءاجه

 هفكوم ىرمعل اًرمح مهارأو ةئس مهاوه اومس ٍةعامجو

 ] هفكلبلاب اورتستف ىَرَولا عنش اوفّوختو هقلخب هوهّبش دق

 وأ اهفكو اهيلع « رمح مهو « ةنس هقنتعت ىذلا اهاوه تمس ةعامج نإ لوقي وهو

 ةيفيك الب ىري هنإ مهطوقب وأ ةفكلبلاب نيرعستم ىَرُي هنإ اولاتف « هقلخب هللا ارهبش ذإ « اهعذارب

 6 مهريغو ' رئارجلا لها نم نوريثك ىرشخملا لع درو 2 نييمداالاب هةيبّسَتْلا هنع أوفتي ىتح

 . 5 سابع ناسحإ.د قيقحت ماسبىبال ةريخذلا )١(
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 هفسلفلا لهأ لالضب تكّسمتو ١ هقّسلاب ىرمعل تفرع ٍةءامجو

 هفملا ىّفَن “تمزلأو ءازجلا موي 2 ىَرَولا بر ىّرُي نا تلاقو ْتْلض
 فام نم اهسفن ذقنت تاهيه اهسفنل ٌرومألا تملأ كاذكو
 هفرعملاو اهفرَسص عنمي لدعلاو اهّيَغ نعاهفرصل ليبسلا فيك

 ذإ نيدحلملا ةفسالفلا لالض اولض مهنأو « هفسلاب ةلزتعملا ىمري بيطخلا قوزرم نباو
 لج هللا ىلع لدعلا بوجو مهثدابم نم نأل « ةيلدع مهسفنأ |وعمو ميوقلا جهبلا نع اولدع
 ةير اهنإ اولاقو ةنسلا لهأ اهتبثأ امنيب ةمايقلا موي هللا ةيؤر اوفن نيح اولض مهنإ لوقيو ٠ هنأش
 . هتاذ نيع ىه هتفص نإ مهلوقو هللا نع ةفصلا ىفنب مطوق ةلزتعملا ىلع ىعنيو . ةيفيك الب
 اقيرط وأ اليبس دجو ول ىنمتيو ةديقعلا فلت نم مهسفنأ ذاقنإ ةلزتعملا عيطتسي نا دعبتسيو
 ءىدايمل ةفلاخملا مهئدابم نم كلذ ريغو هللا لع لدعلاب نونموي مهو كلذ فك نكلو » مهادخ

 ىناثلا نرقلا ىف ىفنحلا ىتفملا ىلع نباب هيف ىقتلنو ىنامثعلا دهعلا ىلإ ىضمنو . ةئسلا لها
 : الئاق هداسحو هموصخخ وجهي هارنو اعراب ارعاش ثاكو « ىرجملا رشع

 ةناويك ىف ينل مهماهسب اوضّرعتو مهركم لئابح اوبصت
 هناماه عم نوعرف ىلع ىترا دق قالخألا نعرا جوهأ لك نم
 هناسحإ ىلإ اوحنج ام ناس اوأرولاقح رصعلا اذه فالجأ
 هناطوأ ىف زعي سيل ٌردلاف مهعابط ثيَحل ىلضف اوركنأ نإ

 مهنإ ' م ىنأ نكلو مهئاجه ماهس ىلع اولسرأو مهركم تالابح اوبصن مهنإ لوقي وو
 لحز وأ ناويك وه دعبلا ديدش امجن « هيلإ لوصولا نوعيطتسي ال امجن اوييصي نا نولواحي
 فالجأ مهنإ « هناتهب ىف ناماه هريزوو نوعرف ىلع داز دف قمحأ وأ جرهأ الإ مهنم لهو
 ( هنايب ةعور ىف لوسرلا رعاش تباث نب ناسح ناك ول ىتح رعاشلا الو رعشلا نوردقي ال
 . هنطو ىف هلضف فرْعُي ال ردلاف « مهرئامضو مهعابط ثبخل ىلضف اوركنا نإ مهنإ لوقيو
 ءاجه ماهس مهيلإ نوهجوي ءارعشلا ناكو « نييرئازجلاب انايحأ نوشطبي نيينامثعلا ةالو ناكو
 ةمجرتلاب ىرح وهو « ىسادنملا ديعس عنصي ناك ام وحن ىلع ىبعشلاو حيصفلا مهرعش نم ةريثك
 . هرك ذ انب رم ىذلا ىترهاتلا دامح نب ركب عم هل

 ىترهاتلا دامح نب ؟'ةركب

 اذه ريغ ىف انب ّرمو « رئازجلا ةنيدم نم ىبرغلا بونجلا ىف دامح سار طقسم ترهات عقت
 هحرشو هناويذ عمج دقو . 4517/7 ليملا كرابل ثيدحلاو ماعمو ىكلاملل سوفنلا ضاير ركب ةمجرت ىف رظنأ )١(
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 : ةيضابالا جراوخلا بهذم قنتعي ناكو ؛ ةيمتسرلا ةلودلا اهب ماقأ متسر نب نمحرلا ديع نأ عضوم ا

 - هتلكاش ىلع - ةلودلا هذه ةمئثأ ناكو . برغملا ىف ناكم لك نم جراوخلا عومج هتتأو

 ناكو « ةرجهلل نيتئام ةنس دامح نبركي دلو اهيفو ؛ هيتيدم ىف ةلزعلاو ةنبلا لهأل نوحسفي

  ايضايإ نكي مل ءابآ نأ ودبيو . هترسأ نع اعيش فرعن الو « ةمخضلا ةيربربلا ةتانز ةليبق نم

 ظفحف « ملعلا ىلإ هوبا ههجوو « ةيمتسرلا ةلودلا اهيف اهتني ةبصخ ةيملع ةكرح ترهاتب تناكو
 فغش 1 « ةركبم هتكلم تحتفتو رعشلاب فغّشو ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخي ذحأو « نارقلا
 ذحنأي « ةيقرشملا دالبلاف ناوريقلا ىلإ ةرشع ةعباسلا نس ىف لحري هارنو « نيثدحنا تاقلح
 هنع دخأو دهرسم ني دّدسم ىلع ذملنت اهيفو ةرصبلا ىتح هتلحر ىف لغوأو « ةغللاو ثيدحلا

 خويش ىلع ذملتتو . ةيبرغملا رايدلا ىف هتعاذإب دعب اميف ىنعيسو « ىوينلا ثيدحللا ىف هدنسم

 . دادنب ىلإ بهذي نأ ىلإ هحومط هعفدو « ىبارعألا نبا لاثمأ نم كاذنيح ةغللا ىف ةرصبلا
 ( مهسلاجم ىف هل اوحسفف ' رعشلا ىف هتراهمب رابكلا اهئارعش نم هريغو مامت ابأ تفل اهيفو

 حدم ىرئازجلا ىتفلا نأ وديبو « هريغو ىسابعلا مصتعملا : ءافلخلا اجه لبعد ىلع فّرعتو
 , نيملسملا ةفيلخل ايضغ همصاخ امبرو « البعد مصاخي هلعج امث ءاطعلا ىف هل لزجأو مصتعملا
 : الئاق هنم صاصقلاو هباقع لع هضّرحي هارنو

 ليغِد ةضيرعلا ضرألا ىلع ىشْمَيو ُهطهْرَو نيرا ريمأ وجهيأ
 لزلزت كاذل ايندلا تداك دقل  هناكم اريبَت ىسرأ ىذلاوامأ

 لصفيف لوقيوأ وفعيف مهي 20هلضفب نيشؤملا ٌريمأ ٌنكلو

 مامت ايأ نإ لاقيو 6 لبعدب كعتفلا ىلع مصتعملا ضرحي هتايبأ نم ةريخألا ةملكلا ىف هنأكو

 - مامت ىبأ ةملك هتبجعأ امنأكو ؛ ركب اي هتلتق دقل : هل لاق تايبألا هذه هنم عمس نيح

 : الئاق مامت ىبأ ةملك ىلإ ةراشإ نيتيب تايبألاب قيلأف - سوأ نب بيبح

 لعقي كمسو روذحم كناسل ىلللاقو ٌبيبح هيف ىبتاعو
 لدعأو هيف تلق امين فصنأل >2-ىقطنم رعشلا ىف تفّرص نإو - ىنإو
 ناوريقلا ىف رقتساو اعيرس ةيبرغملا رايدلا ىلإ داع دقف « دادغب ىف ماقملا ركبب لطي و

 نونحس امه اهيف نيريبك نيخيش تاقلح ىلإ فلتخاو ( ىسنوتلا ميلقالا ) ىندألا برغملا ةمصاع

 وه ريبك ثدحم ىناثلاو « برغملا ىف ىودت هترهش تناك ىذلا كلام هقف ىف ةنودمل بحاص

 بابك بحاص ىرصملا ثدحملا بهو نب هللا دبعل ذملتت لق ناكر ىعازخلا فسوي نب نوع

 . كهرسم نب دالسم دنسم ةرصبلا ىف ذخأ اك « دامح نب ركب هذخأ هنعو « ثيدحلا ىف عماجلا

 نبا عماجو ددسم دنسم ةياورب نونحسو نوع : نيريبكلا هيخيش ةافو دعب ىنعي ذخأ هنأ ودبيو

 نم ائيش ىوبتلا ثيدحلل هتسارد ىف لان دقو « ناوريقلا ىف بالطلا ىلع امهئالمإو بهو

 ١



 ( هال. - 5 ) غبصأ نب مساق ريبكلا ىسلدنألا .ظفاحلا نإ لاقي ذإ ( منمز ىف ةرهشلا
 . اعم امه وأ انا ٍنيروكذملا نياتكلا دحأ هنع ذخأو هسورد رضح

 هيلع نوغيسيو « ناوريقلا ماكح ةيلاغألا ءارمأ حلمي ىوبنلا ثيدحلا هسيردت عم ركب تاكو
 ( ه518.8 - 55١ ل دمحأ نب ' ميهاربإ ىبلغألا ريمألا اموي دصق هنأ ىوريو ٠ مهئاطع ضعب

 نآلا لوغشم ريمألا نإ لاقو بجاخلا هعنمف « هتداع بسح هحيدم ضعب هيلإ الماح هرصق ىف
 ىف بجاحلا ىلإ فطلتو « ةعقر ىف انايبأ ركب بتكف ء دحأ هيلإ لصي ال نأ رمأو ١ هيراوجب
 : اهيفو « هيلإ احلاصيإ

 اهديبع نحنو انيلاوم ٌنهف هيي لاجرلل ىفوغلا نقلخ
 اهدودحخ نيح لك ىف هب انعتأ هنيح- ريغ ىف ٌدرولا اندرأ ام اذإ

 لدنل ربخلا اذه انيور امنإو «رانيد ةئام اهب ةّرصب هيلإ لسرأ ةعقرلا ريمألا أرق نأ درجممبو
 ترهات روزي ناكو . هحيدم ىلع هنوبيشيو مهحدمب ةبلاغألا ءارمأب ةلصلا مئاد ناك اركب نأ ىلع هب
 نب فسوي متاح ىبأ ىضابإلإ ىمتسرلا اهريمأ دهع ىف اهب هارتو اهيف هفراعمو هلهأ ءاقلل انايحأ
 ع« هدلب ماكح نود ةبلاغالل هحيدم لع هبتاع هنأ ودييو ( ه194 م ) حلفألا ني دمحم
 : هحدم ىف هل لاقف

 ةضفي ناك ام ناك ام متاح ابأ

 0 ردت تارئادلاو مهتيرأ دف مهباقع تيشخ موق ىنهركأف
 ةرخاب هنأ نونظملاو ءمهرئاوج لانيو ىصقألا برغملا ىف ةسرادأل ءارمألا ضعب روزي ناكو

 . ةرجهللا 95 ةنس هبر ءادن ىبل نإ ىلإ ترهاتب ماقملا راتحا همايأ نم
 ماطتسا سواش كاضمر نب دمحم ذاتسألا نأ ريغ نمزلا دي نم طقس دامح نب رت نكاويدو

 مسدملاو فصولاو ءاجحلا ىبرعلا رعشلا ضارغأ نم لوانتت هراعشأ نم ةريبك ةفئاط عمجي نأ
 ىتلا لبعد ىف ةفلاسلا ةعوطقملا ءاجحلا ىف ركذو ؛ ءاثرلاو راذتعالاو ظعولا عم دحهزلاو
 ىتح ءدحأ هناسل نم ملسي نكي مل هنأ ودبيو .هب كتنفلا ىلع مصنللا ةفيلخلا اهيف ضر
 ةنس ىفونملا نيعم نب ىبي وه مهظافحو مهخويش نم الياج اخيش قاسي هآرث دأ «نوثدحلا

 : اللئاف ميكا“

١5. 

 ربك لقي ايندلا ىف يخل ىرأ

 ةلاقم لاجرلا ىف رنيعم نبالو
 ةبيغ وهف هلوق اقح كي نإف
 ةقيعض داهجلا نيطايش لكو

 ديزي ثيدحلاو اصقن صقنيو
 ديهش كيلمللو اهنع لأسم
 ديدش صاصقلاف اروز كلي نإو

 كيرَم ثيدحلا باحصا ناطيشو



 ريخلا نإو « رئاف ديعسو رساخ ىقش مهنمف قلخلاب تطاحأ ءاضقلا مالقأ نإ لوقي وهو
 سسْوم نيعم نب ىبحيل ضرعتيو . لوطي كلذ ىف ثيدحلاو « صقنلاو ةلقلا ىف ذخا ايندلا ىف
 صخم ملع وهو : ليدعتلاو حرجلا ملع وأ لاجرلا ملع ءوشنل ةوقب ايه امم ثيدحلا لاجر دقن

 ايوار قثوي نم لهو ؛ سيئدنلاو بذكلاو فيزلا اهنع ىفنو « فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا ةياور
 دق نيعم نب ىحي نوكي نأ هللا ذاعمو ؟ اعيفر افرش هالوأ دق نوكي وأ هل اباتغم نوكي ثيدحلل

 نيطايشلا ركب ركذي نأ ةيناث هللا ذاعمو ع ءوسب اماهتا وأ احيرجت ثيدحلل قودص وار ىلع روز
 هأزجو نيعم نب ىبحي هجو هللا رضن « نيثدحملل ثتيبحن وأ ديرم ناطيش هنأب ىبحي بقلي نأو

 ىقشب داشأ دق ىجراخلا ناطِح نب نارمع ناكو . نيثدحملاو ىوبنلا ثيدحلا نع ىفوألا ءازجلا
 : ©'لوقي هل هتعط ىفو « بلاط ىبأ نب ىلع لتاق ىدارملا مجلم نب نمحرلا دبع جراوخلا

 اناوضر شرعلا ىذ نم غلبيل الإ اهب دارأ ام ىَقَت نم ةبرض اي
 انزيم هللا دنع ةيربلا ىفؤأ هبسحأف ائيح هركذأل ىتإ

 بلاط ىبأ نب ىلع مامالل ةيمحو ابضغ طاشتساف ّىنسلا دامح نب ركب نيتبيلا -ارق وأ--عمسو
 ىلع مامالل ام نايب عم اريرم ءاجه مجلم نبا اهيف اجه ةديصقب نيتيبلا ضراعو «هنع هللا ىضر

 :لوقي اهيفو « « عينش مثإ نم بكتوا امو مجلم نبا ةياتج ىدم نيييل مالسالا ىف ميظع لضف نم

 اناكرأ مالسإلل -كليو - تمده ةيلاغ ٌرادقألاو مجلم نبال لق

 امالسإو اناميإ سانلا لوو مدق ىلع ىشمي نم لضفأ تلق

 انايبتو اعرش انل لوسرلا نس امب مثنارقلاب سانلا ملعأو

 اتاهريو ارون هيقانم تحضأ هرصانو هالومو ّئبنلا رهص
 انأرمع نيىسوم نم نوره ناكم 2-هل دوسحلا مغر ىلع - هنم ناكو
 اناحبس سائلا بر ناحبس تلقف ذدحنم عمدلاو هلتاق تركذ

 انازيم هللا دنع سانلا ٌرسسعأو اهرئاشع تّدع اذإ دارم ىقشأ
 انابضغ نمحرلا ىتأو ادّلخم . ىلظل هتئروأ قش نمَةَبَرض اي

 انكر مده ذإ هفرتقأام ةحادقو مجلم نبا ةميرج دسجيل ىلع مامإلا لئاضف روصي ركبو

  هلوسر ةتسو هللا باتكب مهملعأو اناميإ سانلا لوأ ىلع ناكو « مالسالا ناكرأ نم امخض
 ثيدحلا ىلإ ريشيو . هتاوزغ عيمج ىف نيدلا ءادعأو هئادعأ ىلع لولسملا هفيسو هرهص ناكو
 نإ لوقيو « اراردم  عمدلا هيلع فرذيل هنأو . © ىسوم نم نوره ةلزنمب ىنم ىلع » : ىوبنلا

 رات هيلصتس ةنعط وأ ةبرض اهلايو « هبر دنع انازيم ةيربلا رسعخأو دارم هتليبق ىقشأ مجلم نبا

 لتاق دض ىنسل ةريرم ةيجهأ اهنأ حضاوو . اديدش ابضغ هيلع هللا بيضغ عم اهيف ادلاخن منهج

 نبأ ةمجرت ىف ىمالمالا رصعلا : انباتك رظنأ )١(
 . ”١ال ص ناطح
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 ىف ركيم لالهتسا وهو « دامح نيركب رعش روصيام تقلسأ اه لك ىف لعلو . ىلع مامإل
 . بصتخ لبقتسم نم رعشلا ىف رئازجلا رظتني ال ىرجهلا ثلاثلا نرقلا

 ىسادنلا (أةلعس

 ىداحلا نرقلا ىف شاع « اشنمو انطوم ىناسملتلا لصألا ىسادنملا هللا دبع نب ديعس وه

 ءاملع تاتلح نم لهني ذخا هظفح اذإ ىتح « ميركلا كارقلا لظفحم ىتعي هتأدل لثم اشن

 عمجي نأ عاطتساو ةركيم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو . ةينيدلا مولعلاو بدألاو ةغالبلاو ةغللا
 ةيوبن ةديصق هيف هرهشو لوألا عونلا نم اريثك مظنو «٠ حيصفلا رعشلاو ىبعشلا رعشلا نيب
 نتغب امئاد ىلغت هبابش ىف ناسملت تناكو . تيب ةئامثالث وحن يف « ةقيقعلا > اهاعس

 ديعس باشلا مهعم روثيو مهدض نوروثي اهلهأ ناكو « مهملظو نيينامثعلا دض تابارطضاو
 عزفي انايحأو « ىبعشلا هرعش نم اياظشب نييناسملتلا ةروث ىكذي ناكام اريثكو « ىسادنملا

 ناسملت ىلع راغا نأ ثدحو . كلذ ةبغم نوريثك هفوخو «٠ حيصفلا رعشلا نم ماهس ىلإ

 « هتيشا ىسادنملا ديعس اهيف قحتلا ةريصق ةرتف اهب ماقاو «٠ ىرجحلا رشع ىداحلا نرقلا نم

 ةريثك ةيبعش دئاصقب هحدم ىسادنلا نإ اصقتسالا بحاص لوقيو « هتمصاع ىلإ هعم داعو

 هحئادم هيلإ مدقي ديعس لظو ءديشرلا هوخأ هفلخخو « هلاون نم اريثك هيلع قدغأ هنإو
 ةسمخن هحنم هنإ اصقتسالا بحاص لاق ىتح ءاطعلا ىف هل لزجيو هبرقي ديشرلاو « ةيبعشلا
 كاطلسلا هوحخأ هفلحت و ىنوتو © هش هحلألم صعب لع ةزئاج بهذلا م الطر نيرشعخو

 ىصقألا برغملا نادلب ىلع ءاليتسالا ىف عستاو م1778/ه9/4٠1 ةئس ىولعلا ليعامسإ

 . ءاخرو نمأو لدع دهع هدهع ناكو . نابسالا ديب الامش اهنم ناك امم اريثك صلخو
 « ىبعشلا هرعش ىف هحبدمب اليوط ىنغتي ىسادنملا اًديعس لعج امم « راثالا نم اريثك ديشر
 ةسمخ هاطغأ هنأ لاقي ىلا ( هأاياطع 0 اريشكا هيلع عبسي ةرودب :ليعاعاإ ناطلسلا ناكو

 ىف رعاشلا ىفوت دقو . هيف هحئادم ضعب ىلع ةزئاج صلاخلا بهذلا نم الطر نيرشعو
 رهظتساو ع هئافو خيرات فرعي الو اهيف ىفوتو هدلب ىلا داع هنإ لب لاقيو 4 ةساملجسي هدهع

 . ةدودعم تاونسي كلذ دعب تناك اميرو مها ءرار؛ ةنس تناك اهنأ نيثحابلا ضعب

 اصقتسالا اهب ىسادخلا ةقالعو ةيواعلا ةلودلا ىف رظنار ١ هناويد هرعشو ىسادخلا ديعس ةمجرت ىف رظنأ )١(
 . ةفاتخم مضاوم ىف 2. ( رئازجلا عبط ) رانوب حمار ذاتمالا ميدقتو قيقحت
 . ةشوخب دمحم ىبعشلا بدالا ىف ىسادنملا ناويد مجارو
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  نيينامثعلل -- ناسملت هتحرابم لبق - ءاجطلا نم رثكي ناكو « فصولاو ةظعوملاو ةيوبنلا حئادملاو

 ظ : هيجاهأ فصو ىف هلوق نمو
 ىنري اهب قينجنم نامزلا فكو 2 لدلنج ىنم رعشلا ىفاوق نأك

 ناسملت ةحرابم ىلإ هترطضاو « مهريغو نيينامثعلا ىلع لدانج اهلسري كاك هنإ لومي وهو

 مالعالا » : اهامس ةليوط ةيجهأ مهيف هيجاهأ دشُأ نمو « اميلأ اباقع نوينامثعلا هب لزني نأ ةيشح
 ضعب ىلع هدنج اطلس ذإ « ىنامثعلا ناسملت احل ةحبذم بقع اهمظن « مالسالل عقو اميف

 مهءاسن اوبسو مهيئايم اومدهو املظو ايغب مهءامد اوكفسف '. اهئاملعو اهمالعأ
 هيلع بصف « ةرئاج ىوتف ىف كلذ ممل غَّوس وغاز نبا ىمسملا ءاهقفلا دحأ ناكو . جهيرارذو

 لثمب مهئاجهب اهلهتسي وهو « اديدش ايضغ ابضاغ هئاجه طايس هتيجهأ ىف نيينامثعلا ىلعو
 : هلوق

 اناميإو املع برغلا ْيَع ناسملت مهنفكأ هتذسفأ ءىش ٌربكاو
 انارعأ قراطبلاك مهنم لذارأ اهداسف اودارأ الممل تناكو

 نئادم مأ ةينايزلا ةلودلا ةرضاح ناسملت اهودسفأ ةنيدم وأ ءىش ربكأ نإ لوقي وهو
 هيقفلل تفتايو « ةاتعلا ىراصنلا ةقراطبك لذارأ مهنم اهدسفأ « ةينيد تاساردو املع رئازجلا
 : لوقيف ةمثالا هتميرج ىنامثعلا مكاحلل تلوس ىوتف مهل مدق ىذلا وغاز نبا

 انالوم لاقام - هللا كاحل - ةيشت  ةمكئأ لالضلل وغاز نبال لقف

 انارق هللا نم عمست مل كلنأك ١ -ةّيجس كنم ُنكرلاو -اونكرتالو
 نامي ْعْيزلا ىف مولعملا كدهع ىلع لزت ملو ايس ملعلا لوحف تلق
 انادلو للضملا لوقلاب تمتيو ةميرك ٌءاسن ىوعتفلاب تمي

 ىف داسفلاو لالضلا ةمثأ نم لب ىوقتلا ةمئأآ نم ال مامإ هيقفلا وغاز نبا نإ لوقي وهو
 نيذلا ىلإ اونكرت الو :  هباتك ىف هللا لاقام - هللا كحّبق - رّيدت : الئاق هيلإ هجتيو « ضرألا
 سشو « نيملاظلا نيينامثعلا ىلإ نيلئاملا نم امئاد هنإ لوقيو « اوليمت ال ىأ «رانلا مكسمتف اوملظ
 تميأ دقل « لالضلاو غيزلا ىف اقراغ كدهع ىلع تلز امو ماظعلا ءاملعلا لتقب مهتيتفأ دقل ليمل
 الافلمأ تمتو تايدان مهيلع تايكاب نهنولوعي نيذلا نهجاوزأل تادقأف لكت نهتلعجو ءاسن

 ءاملعلا ءامدل نييتامثعلا كففس ةيجهألا ىف كلذ دعب روصيو . هاشخت الو هللا فاخت ال اراغص

 لثم نم ديحوتلا بتكو نيدلا سردت تلظ مو هلل ةدجاس تناب م سوءر نم اولمح امو
 ريوصت ىلإ دوعيو « نوجسلا ىف مهب اوجزو لالغألاب مهوديق نم ىوس ىربكلا ةيسوئسلا
 : هلوق لثمب هيوكيو وغاز نبا ىوتف
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 نال الو هنم ٌبلقلا كاذ قر الو مهريغ عقر لعقلاف اوسلتقا لاقو
 ندزَأ ةلالضلا بوث نم لّوطي  كلسان ىز ىن ليم اورت اولاعت
 انأيرع قئاالخلا راصبأب دو عصوم لك نم بولا كاذ دق دقو

 انإدْلُم كلهي ٌدعرلا هنم لاص نإو بذاك قربلاف ٌريخلا هنم ميش اذإ

 ادهع مهيف ىعريال مهعدرو مهريغ رجزا مهؤامد تكفس نم لتقب ىتنا هنإ لوقيو
 ( ةولسسف دشأ وأ دلصلا رجحلاك ادغ ىتح روعش لك هنم الخو هبلق اسق امناكو 6 ةمذ الو

 لوقيو 3 . هناكأ رأ هتادرأ ةلالصلا بوث نم لوطي وهو هن داع كلسنلاب اب رماظتي نأ بجعيو

 9 ناسملت لهأب رعاشلا ابيهيؤ ٠ دايعلاو داللملل كليف دعرأ اذإ امأ 4 بذاك قربلاف ريح قرب

 : الئاق هبر دنع ىقليس امب وغاز نبأ دعوتيو ( ةفيتع ةروث نيينامثعلاب اوروشي

 اناظقي لبق نم ُفْرَّطلا ناكو امان ٌمكارأ ىللم هللا نيد لآ ايأ
 انارجه راص دق لصولا كاذف متدهع ىذلا نمزلاو لهألا نورك ذن امأ
 اناركذو ىئتأ برغل ىف اًبَس ىداسيأ تقرفَت يماتي نع متلأس الهو

 انا وس لهألاب كتفلا نوبسحت يل ةئيطخخ لك سأر وغاز نبال لقَف

 اناح دق ُنّْيَحلاف هللا حزن بهأت ةسقف سال لاّجدلا كنإ الأ

 نيذلا مهميرحو مهلهأ نع اودوذيو ليوطلا مهمون نم اوبهيل ناسملت لهأ خرصتسي وهو
 نبذ لوقيو « اروكذو اثانأ اقم نادلبلا ىف اوقرفتو نه ءانبأ اومتيو نهجاوزأ نوينامشعلا لك

 لاجدلا كنإ الإ 6 انآولس لهألاب كلتفلا دخستت نوح كل اضخبو لق ةعيطخللا هله سأر وعاز

 هةجحو لع سس كل هللا ةحازال دعتساو بهاتف ٠ نتفلا لعويو لطابلا نيريز قحلا ةومي ىذلا

 ع 0 ارعاش ناك ىسادنلا اد اكسس نأ تا . هنم رقم كلل دعي 0 4-5 نأ دقف « 39

 هرعسش تايبأ نم لعجي نأ هتفي مل هنإف م يف جالسلا لم هأ هتاف نإو « هبابش 0

 . الابوو ايلاكز مهوقيذي ىتح هدض تاسملت لهأأ نم هينطاوم ريعتسي نإ ١-٠ نلهج 0
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 ثادحتسال ايه هيف ةيلقعلا ةايحلا ىقر نأ لوألا ىسابعلا رصعلاب صاخلا ءزجلا ىف انب م
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 نمزلا دي نم تطقس تاموظنم هلو ع ارعش ةنمدو ةليلك صصق مظان ديمحلا دبع نب نابأ كلذ

 ىميلعتلا نفلا اذه ىف مظنو « ةالسصلا ماكحأو هقفلا ىف ةموظنم هل اضيأو سرفلا كولم خيرات ىف
 اهنإ لاقي كلقلا ىف ةليوط ةموظنم ىرازفلا ميهاربإ مظن م ةدئابلا مألاو كولملا ىف ىعمصألا
 . تادلجم رشع تبعوتسا

 ؛ هتاعوطوم دحأ حبصأو ىبرعلا رعشلا ىف نفلا اذه خسر لوألا ىسابعلا رصعلا لنمو
 رفوأ نم هنأل . زجرلا كزو نم مَظَني نأ ل أع روك ذملا رصعلا ىف , هباحصأو نابأ حلطصا دقو

 ةنورم اهرثكأ كلذي وهو «ع هليعافت .ىف .ريغتلل الوبق اهرثكأ نمو اماغتأ ىبرعلا رعشلا نازوأ
 اهين تعستا املك نفلا اذه ىف مهست ةيبرعلا ميلاتألا تذخأو .ةيملعلا فراعملا لمحل
 ةعشانلا ةدعاسمل تاموظنم مهمولع ىف اوعضي نأ نوري ذإ « اهُراملع رثكو ةيملعلا تاكرحلا
 . اهدعاوف ظفح ىلع

 نرقلا ىف ىقتلنو ؛ اريثك وأ البلق رخاتت ىرخأ ميلاقأو ؛ عينصلا اذه ىف عرست ةيبرع ميلاقاو

  ميجنتلاو كلفلا ىف ةزوجرأ هلو م 74١٠ه 477 ةئس ىفوتملا لاجرلا ىبأ نباب ىرجحلا سماخلا
 ةلبق نم وهو م١1 "94ه ه"14 ةئس دولوملا ىطعملا ديع نب 00 عباسلا ثنرقلا ىف اناقليو

 هجتأ هنأ ريغ : رعشلا مظن نقتأ اك وحنلا ملع اهيف نقتأو « ةياجب ىف : أشن دقو « ةيئاجبلا ةواوز
 هبغرو « ريثك قلخ هب عفتتاو اهنكسو قشمد ىلإ لحرو « فراعملا ضعب مظن ىلع نرمتلا وحن هب
 عماجلا ىف بالطلا ءارقال رّدصتو اهيلإ لقتناو رصم ىلإ لاقتنالا ىف ىبويألا لماكلا ناطلسلا
 ؛ مهل اهتايبأ رسفيو وحنلا ىف اهمظن ىتلا هتيفلأ محل ارقي ناكو ( صاعلا نب ورمع عماج ) قيتعلا
 بالطلا اهئرقي لازامو كلذ دعب وأ قشمد ىلإ هليحر لبق اهمظن له ؟ اهمظن ىتم فرعي الو
 ىف ةروهشملا هتيفلآ كلام نيإ مظن اهرارغ ىلعو م1771/ه 578 ةنس ىفوت ىتح نييرصملا
 ىناسملتلا ىراصنألا ركي ىبأ نب ميهاربإ "”قحسإ ىبأب ىقتلنو عباسلا نرقلا ىف ىضمنو . وحدلا

 ةنس نيرشع نبا وهو ( ثاريلا ملع ) ضئارغلا ىف مظن دقو م1194/ه 910 ةنس ىفوتملا
 مل عضولا ةبيجع ثاريملا ملعل ةطباض ةمكحم ةزوجرا ىهو « ةيناسملنلا مساب ترهتشا ةزوجرأ

 رثك نمثو . ارارم تحرشو رئازجلا ريغو رئازجلا ىف اهترهش تراط دقو اهلثم اهنف ىف فنصي
 : ىيطاشلا ةيفلا ةاذاحم ىف تاءارقلا ىف ةيفلأ هلو ديفحلا قوزرم 0: ىميلعتلا رعشلا ىف مهمظن

 ؛ ةقيدحلا مساب ىرغصو ةضورلا مساي ىربك : ثيدحلا ملع ىف ناتزوجرأو ٠ ىنامألا ررح

 كلفلا وأ تاقيملا ىف ةزوجرأو ٠ ىنيوزقلل ةغالبلا مولع ىف حاتنملا باتك صيخلت ىف ةزوجراو

 . ٠١4/١ نودلخ نب ىيحيل داورلا ةيغبو 4/0١ نيو 0/9١ ءابدألا مجعم ىف هتمجرت رظنأ ()
 عمجارو 7٠١١ - 5١51 ناتبلأ يف هتمجرت رظنا () . ١37/45 ناكلحخ
 ليتو ١718/١ ىروانفحلل فلسلا لاحرب فلخللا فيرعت نوحرف نبال بهذملا جاييدلا ىف هتمجرت عجار (؟)

 . 3١6 ص اياب دمحأل جايدلا زيرطتب- جاهتبالا روتلا وبأ ىدمحألا دمحم .د قيقحتب (ةرهاقلا عبط)
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 نبال باسملا لامعأ صيخلا ىف ل ةزرحنأ 0 : 0 نقلا اهامس تيب ةئامعبسو فلأ ىف

 ترثك كلذ لجأ نمو م ىنامثعلا دهعلا 00 اله .٠ ةنلأ تناك بالرطسالا 2 ة ةروجرأ هلو

 0 موسر نع ثدح اهيفو « ب ةراسإل 0 تاهجلاو م : اهاعس دقو هحورت

 59 هلو م 9 | هر ةنس ىفوتملا ى ارا هلل لبع نب "رمل نرقلا اذه ىمظان
 : هلوقب اهّلهتسا مالكلا ملع وأ ديحوتلا ملع ىف

 للم نعو ُهَيِش نع لج هناحبس ىلزألا دحاولا وهو هلل دمحلا
 ىسونسلا دمحم ةمالعلا ىلإ اهلسرأو ةيرئازجلا اهامسو هرمع  لبتقم ىف اهمظن

 ىسونسلا حرش لكملابو « رئازجلا ريغو رئازجلا ىف اهترهش تّود دقو « اهحرشو اهب بجعاف
 اهحتجفا كولسلا ةطساو اهاعم «ىضوخلا نمحرلا دبع ني ()دمحم هذيملتل ملعلا سفن ىف ةزوجرأ

 تس ّ هلوقب

 هيلإ انّراقتا مث انالجإ هيلع لَّد ىذلا هلل ذمحلا

 موقت هب ىذلا اهسامأ وهو 2 ْمولعلا ففرشأ ديحوتلاف دعبو
 عوضولم ا سمن 2 ةزوجرأ م194١ /ه 08 2 ىفوتملا امه صاعم ىرك ز بالو

 اذه ريغ ىف انلق ا - برغملا داب كو رئرجلا نأ شرعت نأ انب ىرحو . ىنالترولا اهحرش

 نرقلا ىف ىصمتو ّ ديح- وتلا ملعو ةديقعلا اياضق ىش ىرعشألا بهذم قتتعت تراك د عضوملا

 لو ما اه 6 كنس ىنوتلا ىئاجبل ج احلا نب («هدرجلإ هيقفلاب ىف ىرجلا رشاعلا

 انش ىدهلابب هيضشب اضمَّرع ىذلا هللدممحلا
 مامالا ئسونسلا ةديقع مظن ماظنلا اذه نم دوصقملاف دعبو
 ريبعتلاو ظفللا فالتخا ىوس رييغت الو ٍليدبت ريض رم

 06 هلل . اهلعي امو ٠ 0 هللا ل
 . ١51 -- مك ص ناتسبلا 8 جاحلا نبأ عجار ١) . 1 هللا لدعسو اذ فلخلا بقي رعت مجار 0غ(

 . ةء/أ هللا ديعس دنعو 767٠9 ص ناتسبلا ىف هرظنا 5
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 باقلأ ىف ىجاجملا لولهب ىلع نب دمحمو. « ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا لئاسع ضعب ىف نومظني
 : ؟0ءاتبلاو بارعالا

 ابجَع ىَرَت قولخَم لك نع مضلاب ُهَمْمِم نمنري زهلا غيت نم
 ابصت دق تولا ثا باب حف هّينم نيصني هينيع نيبو

 اباط ام لاني اهتوهش رسكي 0 افرش اهل ىَْيَي ال سفنلا ضفخيو
 ْ ابْطَع همهسي ىمر هتصع تإف اهدهاجم عقلا امل ٌرجي اذب
 ابدأ لع مزحجلا توكي نوكسلاب»و تبرطضا املاط اًسفَت وُهللا ىلع مزجاو

 : مزجلاو رجلاو بصنلاو عفرلا ىهو « تايبألا ىف ىلاوتت بارعإلا باقلأ نأ حضاوو
 نسح نب ةقيلخ مظنو . نوكسلاو رسكلاو حتفلاو مضلا ىهو « ءانبلا باقل ىلاوتت لثملابو
  جباهتسلا مورجأ نب ال وحلا ىف ةيمورجألا مظن ىف ةيماللا ىمسن : ةديصق ىف ةيمورجألا ىرامقلا

 م ١ا/خ/أه 1١١4٠ ةنس ىفونملاو م 5١/ه ١١57 ةنس دولوملا ىنوبلا ©0دمحأب ىقتلتو

 : هتلاسر نع اهلقن ةموظنم نيتس وحن فلسلا لاجرب فلخلا فيرعت ىف ىوانتفحلا هل ركذو
 مّظن ميركلا نارقلاب قلعتي امو « ةيدمحملا ةريسلا مظن اهنم « فيلأتلا نم ريقفلا امب فيرعتلا د
 بيرألا ةفحت ىمسملا ميظعلا نارقلل ىزيزعلا بيرغ مظنو « سابع نيا ريسفت ىف نارقلا بيرغ

 مظنو « هلل لوسر لئامش اهنأ نظلا ريكأو. ىطويسلل ىربكلا صئاصخلا مظنو « بيرغ فرشأب
 : ىناوريقلا ديز ىبأ نيإ ةلاسر ىف ( ثاريملا ملع ) ضئارفلا مظنو « رجح نبال ركفلا ةفحت
 مظنو م 7١مه/ه 7/85 ةنس ةياجبب ىفوتملا ىسيلغولا نمحرلا دبعل هقفلا ىف ةيسيلغولا مظنو
 ما58/ه 8 ةنس ىفوتملا ىحلاملا بهذملا ءاول لماح ىرصملا قحسإ نب ليلخ خيشلا رصتخم

 : اتيب نيعست ىف ةيمورجأالا مظنو تيب فلأ ىف عماجلا هباتك مظنو «٠ تيب فالا ةرشع ىف
 وأ ىقرشم مامإل امالك هيغ كرتي ال داكف رئازجلا ىف ةديقعلا ملع ىمسي ام وأ مالكلا ملع امأ
 نياو ىناليجلا رداقلا دبعو ىلازغلاو ىواحطلاو ىديرتاملا ةديقع ىف مظن هلف « همظن الإ ىبرغم

 ميركلا دبعو بجاحلا نياو ىفسدلاو ىنازاتفتلاو مالسلا دبع نيزعلاو ىلذاشلا نسحلا ىبأو ىبرع
 امالك كرتي ال داكو « نيدم ىأ :ةديقعو ىسوتسلل ىرغصلاو ىطسولا ةديقعلا مظنو ٠ نوكفلا
 صخن نأ نآلا انب :ئرحو . ةموظنم هيف عضو الإ نييفوص وأ نيينس نيضاملا ةمثألا نم مامإل
 . ةملكب ىميلعتلا رعشلا افه باحصأ دحأ ىرضخألا نمحرلا دبع

 ىرضخألا نمحرلا ")دبع
 ةنس ىلاوح بازلا ىف ةركسب ىرق نم سويطنب ىف ىرضخألا نمحرلا دبع دلو

 دعب امر 01/١ هللا دعس دنع هتمجرت عجار (5) . 448/9 فلخلا فيرعت ١١(
 . اهلعب امو ١53/59 : 4١9 فلسلا لاجرب فلخلا فيرعت هتمجرت ىف رظنا 0
 ' تفلذ
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 هلو دمحم هيبألو اهخويشل ذملنت هظفح دعبو « ميركلا نارقلا ظفح اهبو.م١١131/ه
 دنع ام لك ذخأ نأ دعبو . ىكلاملا هقفلا ىف ىرصملا قحسإ نب ليلخ خيشلا رصتخم ىلع ةيشاح
 لك بعوتساو « اهخويش تاقلح ىلع ًبكأف « ةنيطنسق ىلإ لحترا ةغلو هتف نم هتارقأو هيبأ
 سردي هنطوم ىلإ داعو « قطنمو ةغالب مولعو فوصت باداو لئاوأ مولع نم مهنع هذخأ ام
 : لوقنملاو لوقعملا ىف هحنوسرب هومجرتم ديشيو « ةفلتخم مولع نم هلثمتو ههقفام لك هبالطل
 ةعومجم فلا ظ مولعلا مظنب فعشو ٠ م14 [ه "١١61 ةتس ىفوت نأ ىلإ هبالط ىعري لظو
 اهحرش دقو جارسلا ةموظنم كلفلا ىف اهنم « ابرغو اقرش ءاملعلاو بالطلا اهسرادتي نوتملا نم
 ةثالث ىف اهلعجو ضتئارفلا ملعو باسحلا ىف ءاضيبلا ةردلا اهنمو  هرصاعم نامثع نب نونحس
 نم ضئارفلا مسق حرش نأ ىلع ةعبطلا ىف ٌصنو ةرهاقلا ىف اهحرش عم تعبطو . تاكرتل ةمسقب صاخخ مسقو ( ثاريملا ملع ) ضئارفلاب صاخ مسقو « باسحلاب صاخ مسف : ماسقأ
 كولسلا بادا ىف ىهو « ةيسدقلا اهامس ةموظنم فوصتلا ىف هلو . ىرضحخالا فلؤملا لمع
 هحرش ىمسو م 10/9ه/ه ١١١١ ةنس ىفوتملا ىتالترولا نيسح اهحرشو ' عدبلا ناركنو
 صيخلت ىرضخألا مظنو « ةيسدقلا ظافلأ حرش ىف ةيسنالا قراوشلاو ةينافرعلا بكاوكلا
 ىناعملا : نونف ةثالثلا ىف نونكملا رهوجلا هتموظنم ىمسو ىنيوزقلل ةغالبلا مولع ىف حاتفملا
 . ىضاملا نرقلا ىف ىروهنمدلا دمحا خيشلا ةرهاقلا ىف اهحرشو ؛ عيدبلاو نايبلاو

 ملسلا » : اهامس دقو « قطنملا ملع ىف هتموظنم مولعلا ىف ىرضخألا تاموظنم مهأو
 هنأ اهرخنأ ىف لوقيو « اتيب نيعبرأو ةثالثو ةئام ىف ةزوجرأ ىهو « قطنملا ملع ىف قنورملا
 اهيلع تعضْوو اهترهش تراطو « اهحرشو « هرمع نم نيرشعلاو ةيداحلا ىف وهو اهمظن
 ظ : هلوقب اهلهتسيو « ةريثك حورش

 اجيجلا بابرأل ركفلا جئاتن اجرخأ دق ىذلا هلل دم حلا
 لهجلا باحعس نم باجح لك لقعلا ءامسم نم مهنع طحو
 هفشكنم اهتاردخم اوأر هفرعملا سومش مهل تدب ىتح
 مالسإلاو ناميإلا ةمعنب © ماعنالا ىلع لج هدمخن
 العلا تاماقملا زح نم ريخو ااسرأ لف نم ريخب انصح نم
 ىفطصملا ىمشاملا ىبرعلا ىفنتقم لك ديس دمحم

 ةعارب لوألا تيبلا ىفو «٠ لقعلا : اجحلاو . هيلع ءاشلاو هلل دمحلاب هتزوجرأ أدب دقو

 للوأ بولق نع باجحلا نم هللا عفر امب لوألا تيبلا ىنعم لمكي ثلاثلاو ىتاثلا نيتيبلا ىف ىضمو « نطنملا ملع وهو ةزوجرألا عوضوم ىلإ لقعلا بابرأل ركفلا جئاتنب راشأ ذإ لالهتس
 هللا دمحيو . ةفشكنم ةروتسملا اهسئارعو اهتاردخم اوارو ةفرعملا سومش مهل ترهظ ىتح بايلألا
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 ىشرقلا ىبرعلا نيلسرملا ديس دمحم ةمآأ نم هلعج نأو « مالسالاو ناميإلا ةمعنب هماعنإ ىلع
 لقعلل مامز قطنملا نإ الئاق ةمدقملا هله ىف ىضميو . ىمظعلا هتلاسرل مشاه ىنب نم ىفطصلملا

 لاغتشالا زاوج نع لصف اهرأر : ةيلاوتم لوصف ىلع ةزوجرألا عزويو « ناسلل مامز وحنلا نأ ا
 ىلإ اهيف ىدتْهيو راكفألا حّحصت هب ذإ ىراونلاو حالصلا نبال افالحم ىلازغلا لاق 5 قطنملاب
 : دشنيو ىتابرل ملعلا ال ىتاسنإلإ ملعلا ىأ ثداحلا ملعلا عاونأ : اناونع عضيو ٠ باوصلا

 ميسو ٍقيدصتب ةبسن كرد مِلع اروصت درفم كاردإ

 عملا ملقم هنأل عضولا دنع لوألا مدقو

 ىلَجلا ئرورضلا وه هئسكعو 2 لماتلل جاجا ام ىرظتلاو
 وأ ناويحلا ىنعم انكاردإك اروصت ىمسيو درفقم كاردإ : نامسق ملعلا نإ لوقي وهو

 ثودحلا ةبسنف © ثداح ملاعلا » لثم اقيدصت ىمسيو ةبسن كاردإو « صالخاإلا و ناسنالا

 امئاد قبسي روصتلاف ع روصت ثودحلا كلذكو هسفن ىف ملاعلا كاردإو قيدصت ملاعلا ىلإ
 ريغ ملاعلا » : انلوقك ىفتلا هجو ىلع وأ فلاسلا لاثملا ىف ك تابثالا هجو ىلع قيدصتلا
 وهو « موي لك علطت سمشلا » لثم ىنيقيلا قيدصتلا وهو مزاج امإ قيدصتلاو . « ثداح
 : لامتحا هنراقي مكح وهو « اًدغ رطمت ءامسلا » : لثم مزاج ريغ امإو « ريغتي ال مكح

 لمأت الب ةهادب كردي ام ىرورضلاو « ىرظنو ىرورض : نامسق ثداحلا ملعلاو ٠ مهووأ نط
 رظن ىلإ جاتحي ام ىرظنلاو « نينثالا فصن دحاولا »و « ءزجل | نم مظعأ لكلا ه : انلوقك
 ىرضخألا لمجيو . « جرفلا حاتفم ريصلا » ون « ةيورك ضرألا » : انلوقك لالدتساو
 : هلوقب ةيظفللا وأ ةيعضولا ةلالدلا

 هقباطملا ةلالد اهنوعدي . هقفاو ام لع ظفللا ةلالد

 مزتلا لقعب نإ مازتلا وهف 2 ْمزل اهو انمضت هئزجو

 ةلالد امإو . دسألا لع سرتفملا ناويحلا ةلالدك ةقباطم ةلالد امإ ةلالدلا نإ لوقي وهو
 امإو . هدارفأ نم هنأل ناويحلا لع دسألا ةلالدك لكلا نمض ىف ءزجلا ةلالد ىأ ةيئزج
 ةيلكلاو لكلا نايب زجويو . رانلا لع ناخدلا ةلالدو رصبلا ىلع ىمعلا ةلالدك مازتلا ةلالد

 : طمنلا اذه لع لصف ىف ةيثرجلاو ءزجلاو

 عوقو اذ سيل كاذ لكك عوممجملا ىلع انمكح لكلا
 اسلُع دق ةّدك هنإف  امكح درف لكل امئيحو

 هلَج هقرعم ءزجلاو  هيئزجلا وه ضعبلل مكحلاو

 . نردهتجم ةعماجلا بالط » كلوقك هيلع موكحملا عومجلا وه لكلا نأ ركذي وهو
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 لك » : كلوقك عومجملا ىف درف لكل لماشلا مكحلا ةيلكلاو « ادهتبم سيل نم مهيفف
 ةعباجلا بالط ضعب » : كلوقك دارفألا ضعب ىلع مكحلا ةيئزجلاو . *- لمعلل لي ناسنإ

 ريخلاو ادتبلاو ريصحلل طيخلاو رامسلاك هريغ نمو هنم بكرتام ةتجلاو « نودهتجم
 : ةلائاك دودخلاو تافيرعتلل كا دقعيو . ةيعسالا ةلمحلل 06

 .٠ ب انا 2 2 ِ 0# ظ58 ولا 8

 ملع ىظفلو ىمسرو دح سف ةقالث ىلإ فرعم
  100م ا ا

 اعم ةصاخو سنجلاب مسرلاو ااعقو لصفو سبجلاب دحلاف
 اعقو بيرقال ديعب سج اًعم وأ لصفب دحلا صقانو

  12 8ِه

 طبترا دق ندعبإ سنج عم وا دطقف ةصاخب مسرلا صقانو

 ارّهشأ بفيدرب ظفل ليدت ارهش مهيدل ىظفلب امو
 لصفلاو سنجلاب فيرعتلا وهو مأت دح هاسقأ ةسمحخ تافيرعتلا نإ لوقي ىرضحخألاو

 ىأ « قطان ناويح ناسنالا » : لثم فرعملا عم دحا اهيف كرتشي ال ىتلا ةمزالملا ةقصلا وهو
 سنجلا عم لصفلاب وأ قطان لثم هدحو لصفلاب فيرعتلا وه صقانلا دحلاو . ركفم لقع وذ
 ىهو ةصاخلاو بيرقلا سنجلاب فيرعتلا ماتلا مسرلاو : « قطان مسج ناسنالا 0 قثم ديعيلا

 م نأل كلحاض ناويح هنأب كاسنالا فيرعتك هك رتشهم نوكت دقو ةمزاللم ريغ ةيلاغ ةفقص

 سنج عم وأ كحاض لثم طقف ةصاخلاب امإ صقانلا مسرلاو . كحضي دقام ةدرقلاو سيئاستلا
 لثم رهشألا فدارملاب فيرعتلا ظفللاب وأ ىظفللا فيرعتلاو . كحاض مسج ناسنالا لثم ديعب

 - قحب -وهو . راصتخالاو زاجيالا ىف ةقدلا ىهتنمو حوضولا ىهتنمب هدعاوتو قطنملا ملع
 لق و . ةعيمج ىبرعلا ملاعلا ىف لب اهدحو رئازجلا ىف ال مولعلا مظنل نيديجملا ةعيلط 2 لعي

 رئازجلا ىف ةرودق ديعس هحرشف قطنملا ملع ىف عيدبلا نتلا اذه حرش ىلع نوريثك بكا

 ىروجابلا ميهاربإ خيشلا ةيشاح هيلع عضوو اًريغصو اًريبك نيحرش ىولملا رصم ىف هحرشو
 . ما١٠188/ه ١؟91/ ةنس ىبابنالا دمحم خيشلل اهيلع ريرقت عم تعبطو م١181" [ه ١ ةنس

 ما1851/[ه ١915 ةنس ىرضخألا مظانلا حرش عم هحرش عبطو ىروهنمدلا دحأ خيشلا هحرشو

 اليوط ىنعت تلظ رئازجلا نا انب رمو . رئازجلاو رصم نيب ىملعلا لصاوتلا نم ةروص ىهو

 اذ.



 سماخلا لصفلا

 ءارعشلا نم فئاوط

 لزغلا ءارعش

 رصعلا ىلإ ةيلهاجلا نم برعلا ءارعش تلغش ىتلا تاعوضوملا مهأ نم لزغلا ْدَعي
 ءازإ مهسيساحأو مهرعاشم نوروصيو « ةدلاخلا بحلا ةفطاعب نونغتي ميدق نمف « ثيدحلا

 اكاصوب ءادعس ةرات مهو « نارجهو لاصوو عادوو ءاقل نم اهنيبو مهنيب نوكي امو ةأرملا

 سودرفلا اهناكو « ديعب نم ةرظن ولو نونمتيو ء نامرحلاو نارجحلا نوكشي ءايقشأ ةراتو
 نم لزغلاو . فاطعتسالا نم راثكالا عم ملألا دشأ كلذل نولأي مهو « هنم اومرح ىذلا

 ةزيرغلا نع هيف ارداص ايسح اريوصت ةارملا ريوصتب رعاشلا هيف ىنعي ىدام عون : ناعون ميدق

 دجولا ثب ىلإ رعاشلا هيف ىماستي رهاط ىرذع عونو « ىداملا عانملا نم بلطنت امو ةيعونلا
 ىلإ اكماظ هتبوبحمب هيف ىنغتي وهو ٠ ىهتت ال تاعول هتاعولبو هلئاخد ىف هرانب لْصَي ىذلا

 . رازغ عومدب ىكيي امئادو « هللاع ريغ ملاع نم كالم اهنأكو « اعرضتم الصتم أمظ اهتيؤر
 لزغ ىلع بلاغلا وه بحلا ىف ومسلا ىلعو نامرحلا ىلع مئاقلا لزغلا نم ىناثلا عونلا اذهو

 تاعاعشإ لزغلا اذه نم هدنع دجن الإ روهشم ىرئازج رعاش نم امو « رئازجلا ءارعش
 : ©9) اههتلا ميركلا دبع لوقك

 سيسسن ءازعلل هيف قبي مل متم عومدلا ىلإ كاره وكشي

 سيعلاو مكبابت عادولا موي 2هقوش نم تقّرحمت عومدلا الول

 ءانضأ دقو « هعومد الإ هاركش مدقي نأ عيطتسي دعي ملو هتبحاص عّدو هنإ لوقي وهر
 راني تقرحتل اهنافوطو عومدلا الولو « حورلا نم ةيقب وأ سيسن الإ هيف دعي ملو « بحلا
 ةرجش ىلإ موي تاذ تفتلاو . اهيلع ةنعاظلا لبالا وأ سيعلاو اهجداوهو اهمايحو اهُبأبق هبح

 : (؟9دشنأو رثأتف ؛ حونتو مئرتت اهعمسو مئامح اهيلع ىأرف

 . ةحفصلاو ردصملا سفن (1) . 178 ص قيشر نبال نامزلا جذومنأ (1)
١/5 



 3 م 0 ع

 ةكيأ مئامح قىدجو ةدلجاوا

 اهباقر حت تلام - ىواشنا

 اندتع نإ ّى للا تاماهح ىديعأ

 اهنوصغ فيزا ليم اهب لبست

 0 د وسعت ارئاعمإ 58

 ليامتتل ةكيآلا نوصغ نإو « هدجاوم لثم دجاوم اهلخادت مئامحلا هذهأ لشهنلا لءاستيو
 ع أرمح تبرش أمد ىراكس ىواشنل أهسغن مئامحلا نإو « ىشتنملا ناركسلا وأ فيزنلا ليم أهب

 كاوبل اهنإو

 ةقث اهب حدم ىتلاو ناكل نبا اهب هون 3

 اهنإف اهحاونو اهءاكب ديعت نأ اهنم سمتليل هنإو « اهنويع تكبامو نوجشلا ريثت
 ةيئاغلا هتديصقو ةليم ىضاَق نباب ىقتلنو . قوشلاو نينحلا نم هداتعي امو وجشلا سفن هد كش هيف ريش

 ىراوح لزغب اهلهتسا دقو « ةليقص ريمأ ةلودلا ةقث
 :٠ ؟9ةلاتلا تايبألا ةنم فلطتقتو 6 م اديإلا لك هيف ع دبأ ةعيبر ىبأ نب رمع ةقيرط لع

 انريسو نيامرخ انيقتلا الو

 ىتفلا ْفرْعَي نم نكتم امأ تلاقف
 انءاذجح ٌريسي انيس اذإ هارأ
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 اذ سيلا ورمع مااياملل الوقو

 ىتنأ ربسخي ام تافَرَع ىنو
 ثتمعندسسدلت : - ةهتكق م اتم . وأف

 تم م . تا .
 اتلاصو نأ مارحالا ردنا دعو

 "”فيشت بئاكر لاو امر كيبل

 (فع ر ساطأعم اهبنم اهبراوغ

 ف رشتي ام لول نم ىنيارا دقق
 0)0ضفقويف ىِطْلا فافخنأ ْفقونو
 261 اتلاق ٌماهتسم اهب

 (8فّلخت سيل هفّخ ىف ىتلاو ىنب
 ©90فعسأ كيلق فصطع نم ةفراعب
 (0١0فريخز ةفايعلا ثيداحأ :تلاقو

 ("فدصن كرازم نع انإو مارح

 : كيبل مهللا كيبل نيلئاق امهبر نايبلي نامرغ امهو هتبحاصب هءاقتلا رك دي ةليم ىضاق نباو

 لازي ام وهو « اراردم اهنم ليسي قرعلاو جحلا اياطم ةيقيك ةدهجم ةيطم بكري امهنم لكو
 اهيتبحاصل لاقف « فّقوت اهبحصو اهاياطم تنقوت املكو « اهراوجب ارئاس « هتبحاص ىلإ رظني
 فين ىف ىل قتحت نأ يغبنيو « ىنم لزتنس اننإ ال الوقو ءاهب مئاه ىننأب اهاغلبأ امهنم اند دقو

 )١( هعطقنم وأ لمرلا نم ىوتلا ام : ىوللا .

 ج ذومنألاو ١هذ/+ ناكلخخ نبا ةديصقلا ىف رظنا (؟)

 , ١2ص عبارلا مسقلا 5 ةريخذلاو ؟١١ ص

 : فصعت . لبالاو باودلا نم ةبركر ا )7

 . ىده ريغ ىلع قيرطلا ىف ريست
 عمج فعر . فنألا : سطعم عمج نطاعم (5)
 ماتسلا نيب ام : ريعبلا ىف براغلا . ليست : فعار
 ّ قنعلاو

 . رظنيو فرشي : فوشعي (5)

 ا" ١

 . سرفلل رفاخلا< ريعبلل وهو فخ عمج : : فافخأ (5)
 مئاه : ماهتسم . نسل ىف اه نيتلئامملا : اهيبرتل هفز

 . ايح بفقاوغشم ىأ

 مايأ ىف جاجسحلا اهب لزتي : ميلا رسكب ىنم (8)
 , اهردحاتم : ىنم فينخ . قيرشتلا

 ب ليج : تاقرع . ناسحالاو ليمجلا : ةفراع ()
 . جاجحلا فوقو عضرم

 )٠١( لؤوافتلا : انه ةفايعلا .

 )١١( ليمتو ضرعت : فدصن .



 تمستأف هنع اهاثدحو « ةاقالمب ىلع دوجت لهف ء تاقرع ىف اهدعب فتسو ع ءاَقلْلا ىنم

 . اتلاصو مرحي مارحإلاو نامرحم اننإو . فرحزم لّؤافتو ةناهكو ةفايع ثيداحا كلت تلاقو
 انمالك نأب كربخيل تارمجلل انفذق نإ ةلئاق ىضمتو « هاقلأ نلو « ةروزم هنع ةفداصل ىنإو
 تايلزغ # ةياردلا ناونع » هباتك ىف ىنيربغلا قوسيو . ةدعايتم رايد ىلإ ىوبتلاو دعبلا هفدقيس

 : مالسلا دبع نب ىبحي نب دمحم 20لوق اهنم « ةياجب ءارعشل ةفيرط

 ىوس ىوحلا ىف ىرأ ال نم ىلب الأ
 هظحلو هامل نم الإًرمخ الو
 هغذدص براقع ىبلك تفعدل نع

 هنسحل ىقشع هينيع نسم تمّلعت

 ِهَفْرَط حس ىأر اتوراه نآولو

 له لست همم لصَرلا ىف اًمماط ايف
 ىف هوني وهو

 اقر 57 5 أ اسمش ها يحم

 ىَقْزرا هن ىل قايد هتقيرف
 0 2 2 كاع

 اقشعلا ىنملعت ظاعحلإ هللق
 ا

 اَتْبْصا هظحل نمرحسلا نأب ٌرَقأ

 10 3 اهيتيع طظحلاو اهيعفش هرعت نم الإ ةركيسم رمح الو

 مك لوقيو

 افشل هب قر ىذلا مسلبلاو قايرتلا اهتقير نإف اهمتدص ىلع
 . را هلا ىف روكذملا رحاسلا توراه نأ ولف ٠ هعديا امو « اهقشع هداّوف ىف ىقلا ىذلا

 ىف نوعمطي نم بولق ىف ىأبلا ىقلُي مث . هنم قتشم رحسلا نآب ٌرقأل اهينيع رحس ىأر
 ناكو . هكارشأو هكابشب ىفارخلا رئاطلا ءاقنعلا ديصي نأ دحأل نكمي له لوقيف « اهلصو
 . ليلق امع هل مجرتتسو « ةقيقر تايلزغ هلو ىسيرألا دمحأ نب دمحم ةياجب ىف رعاشلا اذه رصاعي

 وه اريبك ارعاش اهنمز ىف ةيبدألا

 منعا 0086م مر 9 00
 روج ىنيع لشمب كسيلإ ترلظن

 أ قربلك رأ ردلاك عصات نع

 )١( 47”7؟ ص ىتيريغلل ةياردلا ناونع .

 نب ىبحيل داورلا ةيغب رظناو ١٠١٠١ ص ناويدلا (؟)
 .ا١١١ ص نودلخ

 دقعلا : طملا . ةيشحولا ةرمبلا دلو : رذوجلا (99)

 : 9هلوق كلذ نم « ةريثك ةعيدب ةقيقر تايلزغ هلو سيم نبا

 0 ىطميس لثم نع تمسبتو
 24 رم ناوحألك وأ علطلاك
 ا : ١ كل د - لي

 . ةدالتلاو

 . جلفم : رشوع (؟)
 . فاص عام : ةفطن . ناتفشلا - ىمللا 25(
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 "دب ات هس تا واين حاس هلاك

 5 ناوحتألا رهزك وأ لخلا ةلطك وأ قرب ءرضك 5 ولوللا 7 دلك ضايبلا عصا رف

 فلن هتبحاص ىتفش نم هيلع ىرجي رثث رهو ٠ ةجفلا رغثا اذه نانساك قاررأل عَ

 فلطت نأ كل حبأ ولو « تريل ل اهي اهظخل قيس اه اف ىف نكي مل واو « ةمع

 رمنتملا اهغدص برقع شطب تنمأو 0 ةرهأي ةقرلح هناكو 4 عونتملا هلامجو اهدحت ا كقرط

 سيمخن نبأ ىضميو . سودرفلا رهن رثوكلا نم اهيتفش وأ اهال نم تلهنو ( ةعئار ةنجب تمعتل

 . "اللثاق لزغخلا !له ىف

 (© عأ طاسب ىف 3 ءابِصَح _اهناك ُموجلاو انهو كتقرط
 00 فلا حابصلاب تٌرزاف ترفَس اهرعش بئاوذ تركتعا اذِإاْضْيَي

 رت نم ةيمد وأ ٍةضف نم ةكيبس تلقف اهتلالغ تسحرط

 00 اضحللا ّئىك اذ ف هفلإ 0 مران لبالب تجاه

 ىف اهموجن ءىلال رئت ءامسلاو ليلا نصح فصتنم ىف هتراز وا هتقرط هتبحاص نإ لوقي وهو
 حابصلاب ترزأ اههجو نع تفشكو اهرعش ةفاثكب تّسحا اذإ اهنإ لوقيو «رضحألا اهطاسب
 عرمرم نم ةيمد وأ ةّضف نم ةكيبس اهناك ودبت اهنإف اهتلالغ تعلخ اذإاما « ليمجلا ءىيضملا
 قوشتم هفأ هغلإ نع برتغم نوجش عام هر ملح كلذ امنإو ناظقي اهنم م ' 4 لوقير

 رمع نب دمج ٠ أعي دب 5 الغ هلي دقو « هعجاوم نم هعولض نكت امو مح تلعو

 : هلوق ةرجهلل

 )١( ترفس . رئافضغ : بئاوذ . ترئاكت : تركدسعا 89 . مرحت : رظحت . ةصلاخ ارم ؛ افالس :

 اههجحو تفشك . فنيسلا : دنهملا . رتاق : ىجاس (؟) .

 . قيقر بوث : ةلالغلا (1) . تفطع : تجع (5)
 . دقتم : رعستم . نوجشو موه : لبالب (8) . تلهن : تعرك . تمعن : تعتر (4)

 . ١95/١ فلسا لاجرب فلخلا فيرعت (9) . ليللا فصت وحن : انهو (5)
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 ىَرهي ام لك نم نضر ام تل اضر

 هسفنل ءىيسملا ىناجلا نع احفصو

 ةعاس نيبلا ةعول | ىف

 ىرظناو رادلا ةصْرَع ىف ةعاس ىفق

 ىوكشلاو لذلا فقوم ىنيفقوت الف
 ىّولبلا ةدش نم هاقلي ىذلا ههافك

 ىّوجنلاب دهعلا ّرمأ اذه كيالو
 ©0ىَولبلا نم قيفتسيام ٍيتشاع ىلإ
 ّ ىرْلأ الو ىلع اهارثسم نح امن

 ىّرهأ ىذدلا ىوهت تنأ ىتح دجنايو ىب راغي نمم و ثنآ ىتح حيرايف

 ىّرقَي ال ةّبحألا دقف ىلع نكلو  ىَوَلا ىلع يلج بلق ىلو تقلخ

 دق امع حفصت نأو « اللذتم هبح نم ايكاش هفقت ال نأو هتبحاص اضر سمدلي وهو

 دعبلاو نييلا ةعول اهل وكشيل فقت نأ اأسيو ء بحلا ةنحم نم ىقلي ام هافكف هينجت نم نظن

 نأ اهلأسي هنإ لب « اهاوجنو اهئاقلب دهعلا رخآ اذه نوكي ال نأ الما ةعاس ضعب وأ ةعاس

 لآسيل هنإ لوقيو « هاولبو بحلا ةنحم ىف هارتعاام ىلإ رظنتو رادلا ةحاس ىف ةظحل فقت

 اهنأك لاخيو « هنم راغت حيرلا ىتحف ٠ فطعت الو هيلع نحت الف اهنع اهراد نم لبقملا ميرلا

 لق نإ لوقيو « اهب ميمو اهارهت دجن ىتحو « دجن ةلكاس ثوتجلا ةقوشعم ليل تخأ
 هللا دبع وبأ ناسملتب هرصاعي ناكو . ةبحألا دقف لمحتي ال هنكلو « قارفلاو ىونلا لمحتي
 نم دشنيو «© فيرظ قلختم رعاش بتاك » هنإ هنع نودلحت نب ىيحي لوقيو ءائبلا نب دمحم

 : (0هلزغ

 ٍدوعلا ةنبإو ٌدوعو ٌديِغو ٌديِع

 فرت نم فاطعألا ثيع ٍنداشو

 مكيلإ اتوش : عزل تسلأس دق و

 (21ىد وع اهب ىلمُش تعمج ةليلاي

 "دولا قرف ٌمَيَردَب ُهَنْقْلُع
 دودرم ريغ ٍعيفش لامجللو
 (؟"”دوسلا هتافجأ نم ضيبلاب هيمي

 اق[ لاقف هيغدصو هيفلاَسو (؟)دقانعلا كلت نح. ةمادملا ىذه

 تدب رمخلا ديري دوعلا ةنباو منرتي دوعلاو كاسح تايتف اهيف هل عمتجا ديع ةليل ركذي وهو
 قيشرلا اهدقبو اهب فغش ميعنو فرت ىف شيعت فاطعألا ةمعان ةليمج ةاتفو بنعلا ةرجش
 ىنمتيو « درتال ةعافش اهتايانجل عفشت اهتساحمو هيلع تنج مو « معان نصغ قوف ردب اهنأكو

 ىبرقعو دوسلا اهنافجأ نم ةلولسم فويس هيمحت ذإ عيطتسي الو اهقير رمخ نم فشتراول

 :فاطعألا .معانو نيل :ثدح .ةييظلا دلو :نداش (ه١ . اهتحاس : رادلا ةصرع 0(

 . نيل معات نصغ :دولمأ .لماك ردب : متردب .بنارجلا . فطع : ىولأ (0)

 . فويسلا : ضيبلا (5) . ١11 ص نردلخ :نب ىيحيل داورلا ةيغب (1)
 . هيناجو ديجلا ةحفص : ةقلالاو فلالا 0١( . ةمعانلا ةاتفلا : ةداغ عمج ديغ (4)
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 ةلدم مهل تلاق اهقير رمح نع اهولأس امل مهن لوقيو « نيتليمجلا اهديج ىتحفصو اهيغدص

 ةحنصلا ةمكحن ةحيس وم رعاشلل وو دلخ نب ىحي دشنيو . ذيقانعلا كلَ نم ةمادملا ىذه نإ

 . لوقي اهيفو ةفلاسلا هتعوطقم لثم

 اكرتشا هيف 2 اكفس ىمد ىوملا عم هانيع

 ىكح لاخلاو اكتف اظحل اهملا تهبشأ دق

 0ع | ضغ ناسوس ىلع اكسمتسم اكسم

 قضم 5 ناوضرلا ةنج ميسنُد ىَّدُهي

 كلفس ىف ىوملا عم اهانيع تكرتاو هل هبلق تكلم كلفلا اهرارزاو ردب اهناك لوقي وه

 فواخلا نب باهشللا ْ سلا سودرفلا ميسنك ىَدْهُي « رِطَع ضغ ضيبأ ناسوس

 تامدقم هعدوي ام ىوس ةحفص نيرشعو ةئام وحن هناويد ىف لغشت ىهو ةريثك تايلزغ

 : '”هلوق هلزغ فيرط نمو « قيقر لزغ نم هحئادم

 نوجُشلا ىلع ٌمااهتسملا ناعأ ٍنوصغلا ىف دّرغ ُِرْمَقلا اذإ
 ("9نوتهلا عمادلا بئاحس نزمب اًدجو تيكب مامحلا حان نإ
 نوفجلا ورسم باقلا نيزح ابنص ترسصبأ له ُهّللا كاقو

 0( ل هلل ينس همل هعمل و ىباصتلا ةبابصلا ةمح 000

 نريلا ىسف عمادملا 7 َ جوا هاش 7 0

 : نيبحما بولق ىف نوجشلا ريثي هديراغتب نوصخلا ىف منرتي مامحلا ىرمق نإ لوقي وهو
 بحلا نم هللا هيقي نأ هيطاخمل وعديو . اراردم عومدلا فرذيو ادجو ىكيي مامحلا حوني نيحو
 نأ قوشلا هينمي ؛ ءاكبلا ةرثك نم نوفجلا ميرق بلقلا نيزح امرغم تيأرأ هلأسيو ؛ هباصوأر
 ثونلا ريستو اهلهأ عم هتبحاص لحرتو ٠ توملا ىتح كلذ ىنمتي لازيامو « هتبحاص ىبصيس

 ةلهنملا هيعوم د ةرس ناعتو 6 هئاشحأو ةهرذص ىف ةيحعو ةدحعو ران متكيو 4 جداولا وأ نوعطلاب

 : «هلوق لثم نم لليجرقلا دمحم هيف افيرط الزغ هل ارقن نمو ىنامثعلا دهعلا ىلإ ىضمنو .ةريزغلا

 )١( ةبابصلا (5) . رطع : قبغ . ثيدح : ضغ ٠ قوشلاو بحلا .

  0ا ص ةيرئازج راعشإ )52 - 5 23/ ص ناويذلا .

 . ريزغلا : نوتملا . ةرطم : ةنزه عمج نزم (5)
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 هنابأو ىرفا ذي حاب عمدلاو ةتاعا بيهرلاو بعص بحل

 ةناهلَو ةداقنم هيييجتف ىلا ىلإ ةبولقلا ىعدتسي بحلاو
 هتاف نيسسعأب بيئكلا بسسلق تلزاغ ةاسف ىننضلا ىمسجبو

 )ول للكت ردب اهناكف رمازا نيب بارتالا عم تاج رجا

 لقو ةناطو -ةم صاح هةيبلتق قشعلا ىلإ بولقلا ىعدتسي بحلا نأ رك ذيو ُح انالعإ هتلعيو هلي 2

 اههجو امنأكو تاتتافلا اهيارتأ عم. اهأر نيح اهنويع رحسب ابح هتفغشو هتتضأ ةليمج ةاتف هتلزاغ
 هيف ليطيو لزغب اهلهتسي ةيوبت ةديصغ هرصاعم ىسادنملا ديعسلو . ةقيشرلا اهتماق جوتي ردب
 نمحرلا ديع نب دمحم فلسلا لاجري فلخلا فيرعت باتك ىف ةبوسنم ىهو . اديدش الوط

 اهيفو «هناويد ىف اهدوجول ىسادنملل اهنا بلاغلاو ىفاقثلا رئازجلا خيرات ىف لثملابو ىضوحلا
 :('0لوقي

 ا قر ذأ قوش عود مأ لزن يمس نيم نرملا ذاذرأ

 ألا ىف لع نيح يل قئاش ىنإ عوللا -لوذَع -ْعَد

 لح ءرملا بلقب نإ ىفخي وأ ىتفلل : باذنع الإ ىوملا م

 لذتع نسمع ممص ىعمسبف - لداع - ملع نود ىنملت م ال

 لمت ال باذع نم نويل تريمهتأ ىنويع نمعومد َ

 لطَو ىمُهَي لبو ىدذخخ نححص ىلع ممدلاو ُنيِبلا ىناعد ذم

 ؛ ةيفاصلا ةبختنملا ةغللا هذهو ةبذعلا ىقيسوملا هذهب اهلك اتبب نيتس وحن ىلإ لزغلا اذه رمتسيو
 هقوش عومد هأ لطاح باحس تارطق ىهأ هةينيع نم ةرمهنملا عومدلا نع لءاستي رعاشلاو

 ىنملت ال هلذاعل لوقيو « قشنا ىونلل ليسم وأ ةلئاس ةباحس هنيعب اقح لهو « ةيلاوتم رطاقتت
 نإ لصتم باذعو ىتفلل ملأ الإ بحلاو ىوحلا لهو « لزألا ىف ىعنص ذنم عبطلا قيقر ىتإف
 : كعمسأ ال "قو ىنذأبف ٠ ؛ بحلا ةقيقحي ملع نود كمول ىلع رركت الف « ىفخي ال بلقب لح
 اذه لمت ال ىتيحاصو ىتويع نم تلاس عومد بارسأ 1و . مصأ ارجح بطاخت امنأكو

 )١( تارطق : ذاذر (5 فاصغصلا ماوثلا نيل رجش وهو تايلا درغع : ةنابلا .

 . ليسم : بيعش . ةلئاس : ةناكر ٠ رام 0 . نيللاو لوطلا ىف تالليمجلا هب هبشت

 > لربنا هشوجن دمحم رشن ىسادنملل ىبعشلا ناويدلا (1)

 . نامزلا لوأ ع مدقلا : ل (ه . ١” ص رانوب حبار قيقحت حيصقلا هناويدو . 1ص
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 رطاقتي ىنيام لطو ٌبصنم رطم هنأكو هيدحخ ىلع ىرجي عمدلاو قارفلا هاعد ذمو . باذعلا
 امهنم الك صخن نأ ىرحو ىلع نياو ىسيرألا رئازجلا ىف لزغلا ءارعش مها نمو . طقاستيو
 . ةدرفمه ةمجرتب

 ىسيرألا دمحأ نب (أ)دمحم

 هتأشن نع الو هدلوم خيرات نع اكيش فرعن الو « ىرجملا عبياسلا نرقلا ىف ةياجب ءارعش نم
 اهيضاق دامتعا ناكو ةياجبب اهيقف ىسيرألا هدج ناك دقف هقفو ملع تيب نم هنأ ريغ « هملعتوا

 امهنبيو نوزع نب ىلع ىبأ هيقفلا ىلعو هيلع ةرجهلل 14٠ ةنس دعب ىفوتملا جاجح نب دمحن بأ
 لهني لح مث نارقلا ظفح ىلع باك ىف ديفحلا فكعو . هل نيرواشملا اناك ذإ هسولج ناك
 . بدألا مهيلع سرد لكملابو « هيف عرب ىتح هقفلا مهيلع اًسراد هنطوم ىف خويشلا تاقلح نم
 حيبصأ ىتح مهنيب همسا عملو « باّتكلا نيب هكلس ام « رثنلاو رعشلا ىف ةركبم هتبهوم تحتفتو
 هيف كلسي ناكو « رعشلا نقتي ناك رئنلاو ةباتكلا نقي ناك "5 ع ةياجبب ناويدلا ةبتك سيئر
 ىبأ ةقيرط كلسي ىعلقلا ىميمتلا نسحلا نب دمحم هللادبع وبأ هبحاص ناك امنيب ىبنتملا ةقيرط
 ( هتقيرط ىلع هبحاص بواجي امهنم لكو راعشألاب نالسارتي اناكو ؛ ىنيربغلا لوقي 5 « مامت
 هلو .. فلكت ريغ نم هيتأي سينجتلا ريثك رعشلا لهس ناك » : ىسيرألا نع ىنيربغلا لوقيو
 . نيتيلزغ نيتديصقو ةحددم علطم ىنيربغلا هل دشنأو « رعشلا نونف نم نف لك ىف ريثك رعش
 : لوقي معلطملا ىفو

 (")نيحالتلا بورض نع ىنغأف ىنَعو هليده وعدي قّرولا بيطخ ىدانو
 99نومَت ريغ ىل ناك شيع ةذلو ابملاو ةببصلا مايأ ركذو
 نوسسبنم ةقفصب ابولغم عجبرأو مكيح قرطأ دجن ىنكاس ايف
 ”ىنوساوف ٍليمجلا ربصلا نم ُبيصن مدنع ناك نإ ءاعْرَجلا ىنكاس ايو
 نومأمب ىلع اهينيع رحس امو بتيز ةميخ دنع ىادؤف تكرت

 ىنوفجي مع ىتح ىبب هترغأو اًرصان يفلُي مل نيح هيلع تراغأ
 بحلاو ايصلا مايأ هركذو رعاشلا هب رثاخ ليمجلا هتوصب ىنختيل ليدملا اعد مامحلا بيطخف

 ع اللذتم دجن ىنكاس نم هتبحاص لهأ ىدانف ء دجولا نيمك هنم راثو « لصتم ئنه شيع ةذلو
 مهدنع له دجندب ءاعرجلا ىف اه ىنكاس ىدان لثملابو « انوبغم ابولغم عجريو مهيح قرطيأ
 سس ع سس سس مم

 . مامخلا نم هللادبع ىبأ هةمججرتو !5145 مح هدج همج رتو ١507 شض

 . عطقنم : ثونب (5) ١ رعاشلا ىف عجارو 7 ص ىف ىميمتلا نسحلا نب دمحم
 . دجن عضاوم نم : ءاعرجلا (1) . 555/5 فلخلا فيرعت
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 ةرحاسلا بنيز ةميخ دتع ةنيع فلخت هداوف نإ لوقيو ع هب هنوساوي ربصلا نم ابيكم هل

 لوقيو . هلسعم ليحرلا ىباو هامقج بح هب هترعأو ع هل رصانالو هيلع تراغا لقو َ نينيعلا

 : ىلوألا ةيلزخلا هتديصق ىف ىسيرألا

 ردب ايحمست رجهلا دعب كلعل
 ىسألاو ةباكلا ىضرت اك تيب
 اجرا اهب ىداني ىسفن تطنق اذإ

 اتنيبو رورسلل اقوي سنأ الو
 ايهشثدح بيطل ىردأ ام هللاور
 رضلا هم مكقوفشم محلا َلّيَمأ ىّمحلا امكل ادب نإ الوق لِيح
 ْرْدَع مكل سيئر بنذ هل سيلو مدوهع ُثيدح متيسانت ّم ىلع

 تيبيل هنإو قهزت نأ هحور وأ هتجهم تداك دقق لصولاب هل حمست نأ هتبوبحم للذتي ىسيرألاو
 ىسني الو ٠ رسيلا نم رسعلا دعب دبال هيلع ءاجرلا ىدانيو « امومهم اركفم ىحضيو انورح 2-1

 ٍدشأ وأ رمجلاك باتع اياظش نم باش ام عم , هل دح ال رورس موي ناك هتبحاص عم ءاقل موي

 1 نإ هيبحاص ئىدانيو « هسفن رحسلا وه وأ أرححس نمضأ اهئييدح لامجل ىردي ال كلذ عمو

 مدوهع متيسن دقو « اًسضلا هباصأو رضلا هّنسم مكتاتفنب فوخشملا نإ اهلهأل الوقي نأ ىمحلاب

 : هلوقب ةيناثلا ةيلزغلا هتليصق لهتسيو . هانج بنذ نودو مكل رذع نود

 (1) ا تجهمب , ئىد أ دقُف لصوب

 ركفلاو ةبابصلا ىوسهت [؟ ىحضأو
 5 هرإ لع ريع ع كديور
 ٌرمَجلا هنكل ءاملا دربك باع

 رسحسلا وه مأ اهظفل |رحس نمضأ
0-6 3 

 ريخ ىتصق نع مكل له ىمحلا ّلهأ
 اهمرضي نارين ّىعولض ىفو
 ةرفاس ىلا رودب تيارامل

 مصهدودت نم الإ لمارع الو

 مهب ىلعملا ىداح اي هللا كتلأس

 ىلإ ليمي بلق ىلف ىلع جر

 ٌرهَت لك ىلنب ىلك نإو
 رَِهني دخلا تاحفص ىلع عْمَد

 دقسلا هنأ ىل ادب باشا ناع

 رولا ىضتنا ام الإ ٍ مراوص الو

 رب رَجَتَي عصلا لعل ىلع اقفر

 اورسأ نمو انم اولتق نم ثيدح
 دفا تدق نإ - «رطفني فيك ىداوف نياعت ْفِقف

 : لاجرلا بولت ابيسصتت مامر ةعسأ اهناك نهدودق هل تءارتو رف دعتست اهنا ضرع ةرفاس

 . ففيسلا . هب بهذو هكلها :

 . ققشتي : رطفني (54)
 هب ىدوأ (1)
 . تسسني : تطنق غ0

 لس : مراصلا ىضتنا . حامرلا ةنسأ : لماوعلا (6)
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 ثيدح عمس ول ىنمتي هبلقف هيلع بكرلاب ليمي نأ هلأسي 1! « ربجني هداّؤف ىف هتبحاص هتثدحأ ىذلا عّدصلا لعل هب قفري ىطملا ىداح لاسيو « ةيمصم فويس لسي نهنويع ُرَوَح امنأكو
 ٠ ادشنم هعم هتبحاصل اراوح ضرميو . الأ عدّصتيو رطفتي فيك هداّرف ىريل فقف نينغت نإو « نرسأ نمو مهنم نلتف نم

 موو ٌةراص الإ َرزاَوم الو 2 ىنملظتف اهيغطي .نسحلاو لوقت
 رذحلاو مزمملا ديفي سقو لك ىف مف حالسلا لمح عضو ٌماسحا عذ
 »قار مكحلا اهيف دّهنملل لب انتم ىفنم كح دنهمللام
 0ثيصلاو ءراصلا كانهف اننيبام اهددرت ظافلا كل تلح نإو رجحلا اهلثه بولق ٌلهأ نحنف انظحاول ىفينيلب تعمط نإ
 رظنلا هكاطعأ ام نسحلا نم لّيقاو بلغم نود لَحراو كبابش محراف

 انرظاون ىف نيل كععمطأ نإو « ةاتفلل عطاقلا ىأرلاو مكحلا امنإو انلزانم ىف مكح فيسلل سيل هل تلاقف افيس لمحي ناكو « ةيغاط اهلعجيل ىتح اهنسحب ةرعاش ىهو لوقي 5 هتيحاص هتثدح
 ةامدل هتحاص ناسل لع ىسيرألا اهارجأ ىتلا تايبألا هذهو . هيلإ رظنلاب نسحلا نم فتكاو , رهق نود لحراو كبابش ْمَحْراف « قاطتال ةرارم ةرازملا اديدش ريصلاو باّصلا اهءاروف اتنيب اهددرن ةولح ظافلأ كتعمطأ نإو « ةبالصو ةدالص دشاآوأ ةراجحلاك بولق .لهأ نحتف
 . هتيرعاش بصخب اباجعإ هئراق سمن

 ىلع 0نبا
 ةيرئازج راعشأ ةعومجم ىف ءاج اك هل ةحدم ىف ءابأ ىمس حابشلا دمحم وه ارعاش نأ كلذ دكثريو « ايلع ىمسي ناك هئاب دحأ نأ لع لديامم ىلع نبا مسا هيلع بلغو . ةينامثع ةيالو تحبصا نيح رئازجلاب نيلزانلا نييتامتعلا لئاوأ نم جيلعلا فسوي هدج ناو ةينامثع هترسا نأ ىلع لدي هئايآ ىف جلعلا ٌركذو . جلعلا فسوي نب ناضمر نب ىدهملا دمحم نب دمحم نب دمك وم

 : الئاق ىلع نب دمحن

 لآ . رعاشلا بسن ةلسلس نم طقسو , هدادجأ دحأ وأ هابأ لع نوكي ناامإو ء ىلع نبا رعاشلا اذه ةداهشب نذإ همساف « ىجاٌجملا ىلع نب دمحم ةجاجم نم برغلا ثوغ ىمسي حابشلا ديريو لابقإ الملا ببر نم كافاو 2 ةجاجم نمبرغلا ثوغّىمسو
 . رمه رجس هراعشأ نم ةريبك ةعومجم رشنو ققح دقو . ةقرفتم ١ ةراصع : ربصلا . ةرارلا ديدش رجش : باصلا (5) عضاوم ىفو ١/5" ىاقثلا رئازجلا خيرات هبأتك و . ةاتفلا : دهاتلا# دهنملا . فيسلا : دنهملا (5) اهدعب امو 7١ ص ةيرئازج راعشأ ةعومجم ىف هللا دعس . ديدخلا فيسلا : ركذلا مراصلا )١(

 . ةيرئازج راعشا ةعومجم ىف
 مساقلا وبأ . د هبتك ام ىلع نبا ةمجرت ىف رظنا (1)

 .م١



 ةيرئازج راعشأ ةعومجم ىفف فسوي نب ناضمر ذتم رعشلل اهمظنب ةرسألا هذه ترهتشاو
 ءاملع ىلإ ىوكش اهنمض ةديصق ىدهملا دمحمل كلذكو ؛ملعلا بلط ىلع ثحلا ىف هل تايبأ
 ىفتح هقف تيب ناك هتيب نإف اضيأر «بدأو رعش تيب نم وهف ءرعاشلا دلاو تايباو لوبناطسإ
 مهل 55ه ةئس ةيفتحلل ايتفم نيع ىدهملا دمحم هدج نأ حوضوب كلذ لع لدي «ىوتفو ءاضقو

 دهعلا لاوط رئازجلا ىف ىفنحلا ىتفملا هب بقلتي ناك بقل وهو مالسإلا خيشب بقلو ما"

 .ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا نم عباسلا لمعلا رخاوأ ىف هتافو ىتح بصنملا اذه ىف لظو ىنامثعلا

 :هلوقي هل هتحدم ىف هوني حابشلا ىرن ذِإ «هييأ رارغ لع اهيقف رعاشلا دلاو نوكي نأ ىعيبطو

 لاثمألا هعينص نسحب تيريغ ١> ىذلا بطقلا ةمالعلا ماعلا

 روتك دلا لاق ؟ ءرشع ىداحلا نرقلا رخاوأ ىف دلو هنأ ودايو « رعاشلا دلو ىتم فرعت الو

 هحتفب رئازجلا لاو شادكب دمحم اوأته نم دحأ ناك هنأب كلذ لع الدتسم « هللادعس مساقلا وبأ

 ه5 ام .'ا9/.ال/ه)98١١١ ةتس نابسالا ىلع هيف هراصتناو نارهول

 انامز اهُدوذأ ىنع رعشلا روحب ىدهعو
 زأ ىلع لدي امم نارهو حتف ماع لبق رعشلا جلاع دق هنأكو

 هذملا ءاهقف تاقلح ىلع بكي ناكو . لقألا لع هرمع نم

 / ريسفتلا بالطلل سرديل دعب اميف هلهأ امم ميكحلا ركذلا
 . ةرثوم ظعاوم ةعمج لك سانلا ظعي ريبكلا دجسملا بيطخ
 هتس هنانو ىتح بصس بم الغاش لظيو + مالسالا خيشب بقليو رئازجلل ايفنح ايتفم

 ٠ ىرجملا رشع نع ىناثلا نرقلا ىف رئازجلا ءارعش نم ةورذلا ىف ىلع نبا دعيو . م0١ه/ه8

 قبسي اًراثكإ لزغلا رعش نم رثكأو « ءاثرلاو ةعيبطلا فصوو تائشنملاو حيدملا ىف مظني ناكو
 هئايأ راعشأو هيرصأعم ضعب راعشأو هراعشأ مِض اناويد هسفنل ممجو «© هرصع ءارعش هيف

 - هرثكأ نأ ريغ نمزلا دي نم ناويدلا اذه طقسو . ىرجم ا رشع ىداحلا نرقلا ىف مهيرصاعمو

 هنأ ودبيو . ةيرئازج راعشأ مساب ةروشنملا اهيلإ انرشأ ىتلا ةعومجملا ىف ثوثبم - هئم اريثك وأ

 بصتم ىو ؛ ريبكلا دجسملا ىف سيردتلاو ةباطخلا ىَلو نيح لزغلا مظن هن نع فرصني ذخأ

 : الئاق كلذب حرصير . ليلجلا ءاتفالا

 ىعومش نيقفاخلا ىف اهب ترهز ايهتذدلَق ةطخغ -كقحو - االول

 عومج فيثك اهب رادتسا دقو 2 الغلا ىلإ تيتراهيف ٌراسو

 ىعوفشم ىّوَجلا قرح نم ناكلو ةبابص ئرماعلا ىّحنم توحنل

 اهب تقلاتو تألالتو اهتدلقت ىتلا - ىفنحلا بهذملا ىلع - ىوتفلا ةطخخ الول لوقي وهو

 لهأ نم ةفيثكلا عومجلا ىظعوي العلا ىلإ اهب تدعص اهيف ٌربانم الولو « رئازجلا ىف ىعومش
 املا



 مأيهو ةبابص هلك ليل لولنجم ىرماعلا سد كر لثم اه اقيفع ايرذع الزغ 0 تالظل رئازجا

 2 هاتر ٠ كلدذب راصو

 اهرب ىلا ىم .ء اولراح دقو

 انسسلا ىف نمش حابصملا ىوتسي لهو

 ” لال كينيع رحس نم ادبأ ىو
 07بعاوك روح نسما تفرتعا ام
 بسم ,قيتعلل ر د مسبمو
 بئارتو قرشم رخو ِنْيَجْل
 (؟3ئاجتو انسلل بوش بذاجت
 ”بذاركلا نونإظلا كلت ٠ تقفحخا دقل
 بعاوكلو ام امسلا ردب ىوتسي لهو

 مسي هب مكر ع يقع صوصت نم ةعوصم اهفشارم نأكو 4 تاباشلا تاليمجلا روجملا ٠ هر

 أهنم اروعش أهبنجت لواحتو 'ث اهثوض بول اهبذاجتو اهارت نيح نرحل 7 رم ليلق ريغب رعشتو 2
 ع اعيمجج 0 تيان اهريغب اهتع ىلا نطل ىننأ دحأو ري نظيو ٠ جيبو ل اهنأب

 . هلوق هتايلزغ نمو . ١ 1 موجناو
 دودق ما تدّرأت نوصغأ

 رودب مآانل تدب هوجو مأ

 !رون عطست لامجلا ءامس ىف

 تاكتف نم دوسألا ىنامل

 تهانت هيف نويعلا كلت رحس

 0 ئىري مأ ناسحلا ءالوط تامآثو و ىريأ ىردي ال 3

 ها يفحي تاملاط

 دوقو - نامزلا - اهنم ىبلقبو
 1 # ىلا

 دوعرر - اهدص نم - فقوربو
 دونلهو بتايز تناسمتو

 (90ديعب ىنع نيتنجلا انجو

 ىرب لهو 6 الالد ىننت

 ١ العتشم ىنيام هوقو اهنم هيلقأو 5 لامجلا اوس يف علطست بكارك اهناكو ءدرعسلا لرعس

 باذ ح رححس هدعب أم أاهنويع رححس نو 60 دوعرو قورب الط و تاكتف نم دْسمألا ىف المك و
 2س ل | آذآ
 . ةباكلا ةاتفلا : بعاك عمج . بعاوك )01(

 . ةكف : نيجل (5

 م١

 . ءوضلا ٠ انسلا 9

 . اثنا 7 تدوأت 5:

 . رجشلا نم ىنجي ام لك : انجلا (1)



 نم برقلا وأ ٌوندلا عيطتسي ال هنإ لوقيو « دنهو بتيز لك رحسو اعيمج تويعل رححس هيف

 مهأ ناك اميرو «اديدش اباذع بذعتي كلذل وهو « ائيش امهنم فطتقي نأ نع الضف اهتينجو

 : ةهرصن ىف نيلزغلا

 ةعيبطلا فصو ءارعش

 ؛ ميلقإ لك ىفو رصع لك ىف ىبرعلا رعشلا ضارغأ نم مهم ضرغ ةعيبطلا فصو
 راهزألاو ضايرلا نم :ةتماصلا ةعيبطلا دهاشم نم مهراصبا هيلع عقتامب نونغتي ءارعشلا امئادن

 ريطلا ىف ةكرحتملا ةيحلا اهدهاشم نم مهعوري امو« راحبلاو راهنألاو لابجلاو قئادحلاو

 ةعوطقمو م8٠1/ه 51 ةنس ىفوتملا دامح نب ركب ىقتلنو . فيلألاو ىشحولا ناويحلاو

 : ؟9الئاق ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهات هتدلب ىف دربلا فصي ذإ ةتماصلا ةعيبطلا ىف هل

 ترهاتب سمشلا ةفرطأو ُهَتاميَرو ٌدريلا يشأ ام
 تخت نم شت امك تدب اماذإ مِقْعلا نمودبت

 تْمَسلا ىلع ُمّرلا انب ىرجت 2 َةَّجَل البرحب ىف نحف
 تيسلاب ىمذلا ةحرفك | تدب ام اذإ سمشلاب حرف

 ذإ اهب سمشلا عولط فرطأ امو ترهات ىف هتبوعصو درُبلا ةنوشخ دشأ ام لوقي وهو

 ةدشل رعشنل انإو « قيفص رتس وا تخت ءارو نم رشنت امناكو ميغلا ءارو نم امئاد ةبجحم ودبت
 تبسلا مويب ىدوهيلا ةحرفك ودبت نيح سمشلاب انتحرف دشا امو «٠ ةجل الب رحب ىف انناك دربلا

 115 ةنس ىف اهبرخ نيح ترهات هتدلب اهب ىكيي ةنيزح ةعوطقم ركبلو . ىعوبسألا هديع موي
 : ؟7لوقي اهيفو « اهب ةيمتسرلا ةلودلا ٍرع ىضقو نييديبعلا ةيعاد هللا ديبع ابأ

 انوساقي امع ةلفغ ىفل انإ انوروزي مل موق لزانم اَمْيَز
 انوميقملا وجري امف ليحرلا لح مكحيو ٌدازلا اولاقل نوقطني ول

 انوتومي ال موق ٌلعف انلئنو اهبّرخف ايندلاب فحجأ ُتوملا
 انوكيي هللا شرعل نولماحلاف مكل ءاكبلا قح دقف اوكياف نالاف

 اتوراق زنك اهيف َمُمِح نك ول  اهعمجأب ايندلا عفنت ىسع اذام

 ولو ثوساقيام فرعنالو هللاديبعابأ مهيلع ىضق مهروبق ىف موق لزانم انرز اننإ لوقي وهو
 لهأ توملا لصأتسا دقو ؛ليلقامع ليحرلا نيميقملاب لح دقف ةرخالل اودوزت ان اولاقل اوقطن

 . 5١ ص تناريدلا (©)  رئازجلا عبط ةروصم ةخسن : دام نب ركب ناويد (1)

 . 5١ ص

 م“ ١



 مكيلع نوكيي هللا شرعل نولماحلاف اوكباف نآلاو «تومن نل اننأك ظعتنال نحنو ءاهبرعخو ترخات
 اهيف ءىش لكف نوراق زنك اهيف اوعمج ترهات ماكح نأ ول ايندلا عفني اذامو ءمكلجا نمو
 نم هيلإ راصامو دوع فصو ىف حيدملا ءارعش نيب هل مجرتملا ةليم ىضاق نبالو .ءاتف لإ راص
 . (١)هلع ىرشغتلا

 رجشلا هب ىنا ام مئادب رظنأ اهدعسيو اهيغاني دوعب تءاسج

 رشا هب ىَنَع ىَرَذ املف انيح ًمجاس ريطلا يورط هيلع تن

 ةتولاو علا :نامّجْعألا هجيهي 0(2برط - هب وأ -هيلع لازي الف

 عطق املف « هترجشب لوصوم وهو « دوعلا اذه ىلع ىنغت هفونصو ريطلا بورض تناك دف
 : نامجعأ هتايح لاوط هجيهي امنأكو « راتوأ نم هيلع اودش امب رشبلا هيلع ىنغ ىّوْذو اهنم
 سنوت هايم ىف انايحأ ىوارتي ناك سرتفملا شرقلا كمس نا ودبيو . ائيدح رتولاو اميدق ريطلا

 : 9"2هفصي ةليم ىضاق نبأ لاقف

 09 لضغألا جم حجمذم !رقلا ليوط ىدلا لَم يكف ىشاو
 رطل دي ىف هنجهمو ةاسيملا نامض ىف هفّرصت

 معيض نم َّرجا ناك نإو ءايضلا ىشخي و ءاوملا فاخي
 مقرألا ةيشم هيبحصتو دوسألا سم ,لخخاد هل

 لثم هيكفب نإو نانسألا فلتخم هنإ لاقف اقيقد افصو شرقلا ةليم ىضاق نيا فصو دقو
 ءاوملا شاخي ءاملا ىف الإ شيعي الو  محللاو مظعلا جمدم رهظلا ليوط هنإو نيكاكسلا وأ ىدملا
 هلخخاد ىف لظي لب ءاملا حطس لع رلعي ال هنأ ريغ ؛ كتاف دسا نم ارجا ناك نإو « ءايضلاو
 هصخدتسو ىوارجلا دمحم نب هللا ديع ةليم ىضاق نبا رصاعي ناكو . نا وعن الاك هتيشه ىغ ايولتم

 ليخ اهيف ةيده 84 ةنس نيكلب نيروصنملا ةرهاقلا ىف ىمطافلا ةفيلخلا رازن ىدحأو .ةمحجرتب
 : 29لوقي ليخلا ىفو «ىلشهنلا ميركلا دبع اعيمج اهفصرو « ليفو ططخم ىشحو رامحو ليإو

 رطش هذه نمو ٌرَطُش هذه نمف ىّحّضلاو ةّجلا نمسات قليو
 رشق احل قيقعلا ءام نمف الإو اهباضيخ نار فعزلا نأك رفصصو

 00 اههجوأ رامقألا روص نمو اهنوتم تريعتسا ج لل نسم ابسهشو
 ”ئئ اهحّبر ليخلا ءاليع اهب تشم اذإ تامكحملا جورسلا اهيلع

 لكلف اهنول امستقا ىحضلاو ةملظلا نأاكو ٠ ضايبلاب داوسلا اهيف ىقتلي قلب اهنيب ليخلاو

 )١( قدشلا مساولا دسألا : مغيض (5) . ”ةك رد تناك - نبا .

 )١( ص جذومنالا (5) || . ا نرخ جذومتالا 1797 -
 ١( رمشلاك ةقرشم : رمخغم (0) . رهلغلا : ارغلا . نانسألا فلاخمتم ىغشأ .

 . هلطالتبو جوملا مظاعتم : رحبلا : مرضخسلا (4)
 م١



 بهش اهنمو « قيقعلا ءام نم رشقب الإو نارفعزلاب ثتبضحخ امناك رفص اهنمو « بيصن امهنم
 ةديدشلا هتملظو ليللا جل نه اهروهظ تريعتسا امناكو « هداوسب رعشلا ضايب اهيف طلتخي
 لرقيو « ةيلاعتم ءاليحخ ةيشم ةّوهزم ىشمتو « ةعطاسلا رامقألا ءايض ةئيضمف اههجوا امأ داوسلا
 : ؟92ةيدهلل ابحاصم ناك ىذلا ليفلا ىف

 07 ياا# رج 3 ريك 2 د .

 رمأ اهيار نإ كاساس ىنب كولم هدعت راجتلا ىدص 0

 ©دخصلا تمل امك تمل ةربضم 2 عبرأ قون ولئاج د "طك
 ردصلا ةيمضملا نم ىفوأ 3 ردصو ادق نييثكلاك ناذِيف 0

 مام + 5

 اهيبري نيح سرفلا كولم هدعت تناك « لصألا ىدنه مخض هنإ ليفلا نع لوقي ىشهنلاو
 ءازجأ ٌماضت اهؤازجأ تّماضت مظعلاو محللا ةرنتكم عبرأ قوف كّرحتي لبجب ههبشيو . رمأ

 .لوط ليوط فنأ هب هجوو « عستم ضيرع ردصو نامارتم نابيثك امهنأك ناذخف هلو « رخصلا
 ةياجيب دامح ىبب طالب ىف ىقتلتو . ةرشعلا هلماناب ناسنالا هلاني ام هب لاني رمخلا قيربإ قنع

 هلويخ فصي هلو ( هد5٠١ - 148 ) ىدامحلا زيزعلا ريمألا رعاش حيلملا ىبأ نبا بييطلاب

 : (ادشنم ةيديع ةديصق ىف هبكومو

 مُحْسَحَتا نيهقطن نكلو ىراذع اهناك ىكاذملا درج هب تلاجو

 مهدار تْيَمك اهرولت ءامثدو ةليقص قيحلا ريتلاك عارشصب

 مدقتلا ناهُرلا موي هل ناكل  هُدْهَج قربللو ىرجي ول ٌرقشاو

 ممتم اهيلع ٌدوقعم رعلا اهب ةيار عبتي رصنلا ءاول ءاجو

 ءارفص : ةرم لوأل بكرت مل اهنأك ةبردم ةميرك ليخ ريمألاب تلاج : لوقي وهو
 « هقيسل قريلا قباس رقشألا نأ ولو « رقشاو دوسأو تيمك اهولتي ليللاك ءامهدو ربتلاك

 . رصنلاو زعلا ةيار همدقت ريمألا بكوم ءاجو

 دق ناكو :«سيمخ نبا ىرجحلا عباسلا نرقلا ىف اهرعاشب انيقتلا ناسملت ىلإ انهجتا اذإو

 لثم ىف اهتاهزنتمو اهدهاشم ةيورل اهيف قوشتي ةعيدب ةديصق هلو «سلدنألا ىلإ اهحراب
 ؛ (”0هلوق

 . 1854 ١/ ةديرخلا (5) . 7, ص جذرمنألا (1)
 . م5 ص ةروصملا ةخسنلا : ناويدلا ١ محللا ةزدتكم ': رس )0

 . رمخلا قيربإ : قروارلا (6)
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 حلاودلا باحسلا اهتداج ناسسلت

 حبتام ( ىو نمٍرفش لك ىف

 ةحورو ودغ نماهياع 1
 فطاوع طاوع اهيناغم خابظ

 رظاؤسن نويع اهيف مهلتفت

 ةفقوو طسيرولا ق١ ل سن نإز

 تقدص ةسيشع ىسعمد أ كزامأ

 احفاط ّىعمدب انالم تنك نيل

 ("7ةقاوللا حايرلا اهيداوب ْتَسْرْأو

 ("”ح دامق ىداّوف نم رطش لك ىفو
 حضاف ممدلاو متكلا قيطأ فيكو

 ©”)غغاوسلا ىباورلا كلت تمغر نإو
 (2ئانملاو ىنملا اهيف ىندعاست

 هاوس داوش اهيناحم ريطو
 تع نويع اهنم مهيكبتو
 "7 وافأو هضور اسهيف حفانأ
 (0مهئافص هافص نم ىنيع ناسنإل
 2شاكملا لوذتلا لاق ام هيلع

 نا كعطحب ناركس ىناف

 هتديصق لهتسي وهو « ناسحلا اهتايتفبو اهب لزغلاب ناسملت دهاشم طلخي سيمحخ نباو
 لوقيو « ةجتنملا ةحقلملا حايرلا اهيداوب لظتو امئاد بحسلا اهيلع دوجت نأ ناسملتل ءاعدلاب
 حداق هداوف نم رطش لك ىفو اهيلإ اقوش هعومدب هءالد المي حتام هنوفج نم فرح لك ىف نإ

 : هنالعإ نم دي دعي ملف « هحضفت هعومد نأ ريغ هدجوو هبح منك مو « بحلاو دجولا نارينل

 هل + ركذيو « اطوح نم ىياورلا هيلع تبتع نإو ىمورلا ةيقاسب ةامسملا ةانقلا دهشم ركذيو
 . فطعلا هل نيدبي اهناسحو ههجو ىف ةحوتفم لامآلاو ىنملا باوبأو ةحورو ودغ نم اهيف
 نرفرصنيو « نهيلإ رظنلا ليطي نم نملامجب نلتقي نهو « ىنغتو حدصتو صقرت هلوح نم ريطلاو

 هحفاني ناك امو طيرولا هزتتم ىسني الو « عومد نم اهب ناك ام لك تفرذ ةيكاب نويعب نهنع
 ةيفاصلا ههايم دص رل تدذب لقد © هب ريدغلا مح انج ىسني الو 6 رطع ميسد نع هح وأفيو هيف

 « ىداعملا لوذعلا لاقام ةيلع تقدص ةيشع ىنيع عمد مأ كوام كبأ هلاسيو ظ عوردلا حئافص

 رعاش فولخلا باهشلا لوقيو . ىبحب حفاط ناركس ىنإف هب احفاط ىعمدب انالم تنك نئلو
 :, ©9") لم موي ىف ةعيبطلا فصي ةيصفحلا ةلودلا رصع رخاوأ ىف ةنيطنسق

 . بعصتست ال : طاوع . امزانم : اهيتاخم (5) امب ةحئقلملا : حقاوللا . راطمألاب ةلقفلا : حلاودلا (1)

 0 حضاوت (5) . راطمأ ريغو راطمأ نم لمحت
 هاتشو هحفن جرختسا : حفانأ ٠ : طيرولا (9/) نم رلدلل عزان : حتام . نفجلا فرح : رفشلا (؟)

 . حرافأ كلذكو . رانلل ىأ : حداق . رعبا
 ' ىفاصلا هام ديري : هافص (8) . اًطوح عرورزلا دهاشمب ةليمج ةانق : ىمورلا ةيقاس ()

 . ضيغبلا : حشاكملا (9) . ةضرحتلا : حاوسلا

 . 5١7 ص ىمستو تلا بدألا خيرأت لمجمع )٠١( . ةيطعلا : ةحينم عيمدج مئانملا )0
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 (١)مّظنتن اهكالسأ ىف رئاقت ةئزم ممد ىرثلا َنادّرَأ لي دقل
 ("”مهسو عوبرلا باوثأ جدن لبو ليذ ىبرلا ماه ىلع رسجو
 ©مجعأو مامغلا ٌرطَ هطقنف اًيهذم ارطس وجلا سرطب طمخو

 امهْرَتو عيهبرلا ٌراهزأ رثدف قراب دجسسع لطلا َنْيَجَل باشو
 امصعم رهنلل ديعجتلا روس /َ لَوْدَج لاخلح نصغلا قاسب رادو

 بّحسو « تمظتناو اهكالسأ ىف ترثانتو يبرلا م[[أ تّلِب ةباحسلا عومد نإ لوقي وهو
 وجلا ةحفص ىلع طخو « اعيدب اطيطخت اهطّطخو اهبايث نّيزف هلبو ليذ ىبرل سوءر ىلع رطملا
 راهزأ تلاحتساف « قربلا ٌدجسع ىلألخلا لطلا ٌنيجل باشو « مامغلا رطق هطقن ابهذم ارطس
 نوصغلا ناقيسل ليخالخ حايرلل تادعجت- نم لودجلا ىفام لاحتساو « مهاردو ريناند عيبرلا

 ىجيجفلا رابجلا دبع نب ميهاربإ رهتشاو . همصعم نيزت رواسا رهنلل اهتادعجت تلعج ام وحن ىل ع

 فصو رشع ةعبرأو تيب ىتئام ىف ةليوط ةديصقب ةيصفحلا لودلا رصع نم ةرخأب ىناسملتلا
 هيف أرقت ام فيرط نمو « ىنامثعلا دهعلا ىلإ ىضمنو . ةملكب هصخنسو « رقصلا ديص اهيف

 : ©9لوقي هيفو « عيبرلا ىف رئازجلا ةنيدمل دشار ىبأ نبا فصو
 ةعماج رخفلاو لضفلل تدغ رصمب 2ْتفَّرْشت اًضرأ لاطملا ٌرِطملا ىقس

 (20ةعصان عاضرب جلتلا طيقسكا رت ىدَم نم رهظت ءاسيفلا ةنغرمب

 هعناي ةراضتثلا ىدبت اهضرأ ىرت هبأيس مت ضغلا مسيبرلا ثيحو

 هعقاو جسلثلا نم رضرأ ىلع ءامد 2 اهنأك ضاضيبا ىفارارمحا كيرت

 . هعجحاس بضقلا للع ودشت اهمئاح كنت ل ةسن ىقست اهييلاود

 هعكارو نونحلا توصلا نم ديمت اًدَجَس قئادحلا ناصغأ رصبتف

 هعطاس كاسملاو بيطلاب اهرخابم --آ دق ةنج الإ ىهامو

 دهع ىف اهرطقل ةمصاعو ارحم تحبصأ ىتلا رئازجلا ةنيدل ايقسسلاب وعدي دشار ىبأ نباو

 أاهيمسي ,هناكو . ءاحيفلا ةنغزم ىلع لطهي رطملا لظيو « رخفلاو لضفلل ةعماج تدغو نيينامثعلا
 ىف ىرتل اهنإو « عصانلا طقاسنملا جلثلا ضايب ءاضيب اعيمج اهينابم نإ لوقيو « ميدقلا اهمساب

 اهدورو وسكت ءارمحلا اهدورو ىرتو « ةراضنلاو شيعلا ةهافر نم ابوث تسبل دقو عيبرلا
 ناصغألا امناكو « اجهتبم نوصغلا ىلع ودشي مامحلاو اهتيتاسب ىورت اهيقاوسو « ءاضيبلا

 رئازجلا ةنيدم امو « ةعكار ةدجاس حايرلا لعفب لازتامف « ىجشلا نونحلا اهتوص ىلإ عمتسن

 أ 00 رو 1 طر عمج تار 0)
 ىمست دقو رئازجلا ةنيدم تدب ىتلا ةليبقلا :ةنغزم (5) . ططخ : مهس . شقنو نيز : جبد (0)
 اهممساي . هطقتب هتمجع لازأ : همجعأ . ةحفص : سرط (5)

 000000 هللادعس مساقلا ىبأ روتكدلل ىناقثلا رئازجلا خيرات (5)
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 درفت نأ ىرحو . اميظع اعوطس اهاذش عطسو كسملاو بيطلاب اهرخابم تحاف دق « ةنجالإ

 . ىجيجفلا رابجلا دبع نب ميهاربإو ىوارجلا دمحم نب هللا دبع نم لكل ةمجرت

 (1)ىوارجلا دمحم نب هللا دع

 ةوأرج ةسأر طقسم ىف بدأت « دامح ىنب ةعلقو ةنيطنسق ةنيدم نبي ةوارج نم ىرئازجر عاش

 قلعتو «هنايح نم عبارلا دقعلا لئاوأ ىف -قيشر نبا لوقياك- ناوريقلا ىلإ مدقو « رئازجلا لحاد
 بسحت «رطاخلاو ركفلا ديج افاصو الحف ارعاش ناك :قيشر نبا لوقيو .سيداب نب زعملا ةمدخب

 نب بويأ هلأس « احازم ةرشعلا ليمج قلخلا نسح ناكو « ليسلاك همالك ردحتي «هتيور هتهيدب
 ضرألا ىف ىلام كنم ابجعاو : لاقف ؟كل ءامسلا جورب ىأ :ةجاهنص تالاجر دحأ تفوطي

 :هنأ قيشر نبأ ركذيو . هراوج رادب هل رمأو ءكحضف ءءامسلا ىف جرب ىل نوكي فيكف تيب
 دئاقلا هي اورغا دق اوناك و «ةنس نيعبراو اقيث هنس تغلب دقو ةثامعبراو ةرشع سمحت ةنس ىفوت

 هب داشأ دقو .هيلع فسأف هأطخخ فرعو ءاليل هلتق نم هيلع ًسدف (هللاب زيزعلا) فيس نب دامح
 : كيد فصو ىف عيدبلا هلوق هل دشنأامتو «ةعئار ةداشإ رعشلا ىف انيأراك قيشر نب

 نافرتع نع مولا ىفن نئاكو
 نكاتتوق ايهينيع بافجاب

 افرشتسم جاتلا هسأ ر لع

 رم رهوج نم ناطرقو
 قنور اهلوح قلع هل

 ناسا طر ( نيز هناي

 ا ا ةَرْعُش ترو 6 افهلوحج ةلارب رادو

 رلح لامجلا عيدب ليللا لاوط !ادهسم لظو كيدلا نع ىفتنأ مونلا نإ لوقي ىوارجلاو
 زمره نيا جاتك هفّرَع جات هسأر ىلعو ناترمج امهنأك ناضموت انتوقاي هنافجأبو ىناعملا
 (ةرهاطلا ةفيفعلا ةأرملا نانيزي 5 هنانيزي رمجأ توقاي نم ناطرق هلو «ناجرهملا موي لافتحا ىف

 متحسيو «نارفعزلا وهز ٍهاز عيدب شير هلو :عئارلا لامجلا نم قنور هديج لوح ريدتسيو
 :الئاق كليدلل هفصو

 نورس لا كقار ؟ ثورت
 2# و ثا نو رق .

 ة لج هلك وجب ترادو

 ع ون -

 هقاس ىلع احانج ساقو

 . 7١5 ص جذومنألا ىف ىوارجلا ةمجرت رظنا (1) . هقتع ء لوح ريدتسي شيب هئارب 40
 . كيدلا : نافرحعلا (؟9)
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 ص 2

 ٍناندلا تان نع ةرمحمي رخهتسم 2 قيفصت 2 ّئىفص 1

 ىناوغلل هقاوشاب حوي ةعول ىذ ديرغت درغو * 35 - كا -- سلا مج 2 0 -

 ليذ هل ادبو . ىنأورسخلا تاسليطلا قورب ١ هردصب ةلح ترادتسإ دق : ىوارجلا لوقي

 4 نارزيحخ لع لدي لسي رتسك ا هيلع سيقم هنأك و هقأس ىلع هحانجب فرفرو ( رهشر ةقابك هأز

 . ةراحلا هقاوشأي ىناوغلل حوبي عاتلم ديرغت درغو « رومخم قيفصت هب قفصو

 ىناسملتلا ىجيجفلا رابجلا دبع نب ('0مهيهاربإ
 نم بونجلا ىصقأ ىف هترسأو هوبأو وه رابجلا دبع نب ميهاربإ اهيلإ بوسنملا جيجف

 رصتخمو اءزج رشع ىنثأ ىف ميركلا نارقلل ريسفت هلو ارسفمو اهيقف هوبأ ناكو « ناسملت

 اهي ةيانعلا ليبس ىف لحرو « مولعلا ليصحتب ىنعي هرارغ ىلع ميهاربإ هنبا اشنو « ناويحلا ةايحل
 . اهئاملع نع ذخأو رصم ىلإ لحر هنإ لاقيو « مهنع ذخأو امهءاملع ىقلو ناسملتو ساف ىلإ
 ىهو ناولسلا ةضور اهامس رقصلاب ديصلا ملع ىف ةموظنم : ناتموظنم هلو « هنطوم ىلإ داعو
 ةنس ايح ناكو . نادلولا ةديفم اهامس هقفلا ىف ةيناث ةموظنمو «رشع ةعبرأو تيب ىتئام ىف
 هيخنأ نيا ديصلا ةديصق حرشو . , ميدقلا ىبرغلا نادوسلا دالي ىج ةنيدمب ىفوتو 3
 هتلوطم ىجيجفلا ميهاربإ قحسإ وبأ لهتسيو . 485 ةئس رابجلا دبع نب دمحم نب مساقلا وبأ

 ةفعلا اهتمو « اتيب رشع ىنثا ىف دئاصلا تاقصي اهولتيو اتيب 3 ب نيرشع ىف ديصلا عفانم نايبب

 رقصلا فصيو . ةبيه كته الو ةرشع ءوس الف « ةبيغلاو مّوللا لهأب طالتخالا مدعو ةهازتلاو

 : هلوق لثمب

 دك ىه ام وو ثالث اييييح )

 هلل مث هسأر : ثالث ميظع

 بلاخم ىف هسفن نم دع هل

 هنو طيحم قراب هانميي

 لاو نافث ةارُسي ىف كلذك

 دبع بع روتكدلا قيمحتب ديولا ديصوتو .ويرشلا كلييقت ىف

 ةضورلا حرش ىف ةينامعنلا قئاقشلا مساب اهيلع مرش
 .ةيناولسلا
 :٠ ريطلا بفقاعض نم ثاغفيلا 3

 ١ . عيصأ تلاط مث قنُعو حان 0

 (")عساو ردصلاو هيبكتم نيب نسب امو

 1 3 رف رك

 )اعراض وه ام رزجل هرّسنِمو
 0 هساول , دادج ؛ اهداوس ديدش

 (©0ءمال فيسلاك ءاضيبلا ةضفلا نم

 (9عقاف ٌرفصأ زيربإلاب نّولت
 . معستم . اسير 0

 . رم : 2: رزجح ٠ تاسنالا عرم ةفشلاك ريطلا نم رسنملا )2

 . كتاف : عراص

 . برقعلاك عسلت : عساول . ةعطاق : دادح (ه)

 . عمال لاخلخ : قراي (1)
 . ريغصلا سرجلا : لجلجلا (/)

  صلاخلا

 بشهثلا : زيربالا
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 ©”هقاو ديصلا ىلع زجر هب اًدعرو 2 افصاع عيرلاو قريلا تلح ْضقنا اذإ
 عجاف كلذ لك حانج قفخو لح الح عسملو لجالج ىرد

 « عباصألاو قئعلاو حانجلا ليوط وهف ديمحلا رقصلا تافص زوحي هرقص نإ لوقي ىجيجفلاو
 رزجل راقنلا بلص نيذخفلا ءىلتمم ةماحلا ميظع نيبكنملا نييام ديعب ردصلاو فكلا عساو وهو

 هانمي ىفو ٠ براقعلا عسل عسلت ىتلا ةعطاقلا داوسلا ةديدشلا هبلاخم هتلعو « هب كتفي ام

 . عقاف بهذب هوم رفصأ ريغص سرجو لاخلخ هارسي ىفو « هدنزب ةضفلا نم عمال لاخلخ

 عمست الو « هيلع مجه كلذ لك دعرلاو جيرلاو قربلا تننظ ريطلا نم هتسيرف ىلع ضقنا اذإو

 روصيو . ةسيرفلا ىلع ضقني كلذ لك « ةحبجا قفحو لخالخخ عملو لجالج ىود ىوس
 ظ : ادشنم ىرابحلا رئاط لع هضاضقتا ىجيجفلا

 عنام وجلا الو هيجنت ضرألا الف  "اجلم هيوأي نيح تال اجليو

 داوي وهو توسملل اهب قاسي هليقُي ال نم فك ىف هتَوذ

 16 زاوج نهو لهجم ٠ ءعافيشقب ةنفلا تايِرابُ هسيدنتو

 عسجاوت نمل انونجم َناجاحبي َةَقْلَح طل ىلع بارعأ حئاون
 عقارب نهل امادودمخ نخرج دق سوءرلا تارشان اًبويج َنَقَقَش

 هيلاعأي وجلا هيلع قاضو « رقصلا ىأر نيح ًاجلم بلطي ناك ىرابحلا نإ لوقي ىجيجفلاو
 : ليوطلا هشيرو هسأر ةباؤذب رقصلا ذخأو « تبحر امو ةقهاشلا اهابجب ضرألا هيلع تقاضو
 تايرابح هبئدنتو « ةايحخلا نم سئايلا ةعداوم هعداوي وهف هنم اصالخ الو اصانم دجي دعي 2

 ىلع نقلحتي نيح بارعألا حئاونب ىجيجفلا نههبشو . عزجلا صصغ هيلع تاعرجتم هنفلأ

 نققشيو « نهسوفن ىف هلعشيو نهنزح ىف ديزي ىذلا نهبادن نلجاحيو « نزحلا ةقرحب لبطلا
 ىجيجفلا ىضميو . نهديقف ىلع انزح ةرفاسلا نههوجو نشمخيو نهروعش نرشنيو نهبويج
 اهدوري ناك ءاتشلاو عيبرلا ىف ةريثك عضاوم ركذيو بابشلا مايأ وأ رغصلا مايأ تداع ول اينمتم

 عيبرلا ةجهب هكرحت ال نم لثم مهلثم نإ لوقيو « هب همامتهال هنومولتي اوناك نمب ددنيو ديصلل

 ديصلا هتف ضرع ىف ضيفيو . ىوهلاو بحلاب اموي اورعشي مل مهناكر ىقيسوملاو دوعلا ةعتم الو
 هجتيو (« ربلا ىف هذيص سانجأو كلذ ءازأ صناقلا تابجاأوو هه رج امو هنم عراشلا هأحأ أمو

 : الئاق تيب ىتثام وحن دعب هتديصت ءىراق ىلا

 عجاعج ٌرهف هاويس ام كلنع َعّدو هب ذخف امظن قيقحتتلاب كعتا

 مباني مولعلل اههنم رّجفت رد ىرسكف رحم نم اسهكنودن
 عسساو جراف ضامحالا غتبي نمو  ةمكح بطيخ ىَعَو دج اذ ناك نمف

 . ةعساو ءارحص : ءافيف (؟) 0000 . ترصلا ىف ةدش : زجر 0)
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 عجاس وه نم نسمحرلا , ْمِحَر لقو ١ اهمسا ىف تعش نإ ناولسلا ةضور لن
 عسسضأو 90 ةيودب تدب اهنوكل اهنع كانيع نودع الو

 ؟عزاقت له تاطخأ مارل ىرحعأو تسط رقف مار ريغل ةيمر و

 عسفار هك راديلف قرح ناك نإو اوحاسو اوفعاو تاك ام لع اضع

 هماكحإو ههقفو هديص ماكحأو هلاوحأو رقصلا فصو نم هاتأ هنإ هتديصق ءىراقل لوقي وهو
  اهءارو لئاط الو اهيف ةدئاف ال ىتلا عجاعجلا نم هاوس عدو « قيقحتلا ىف هيلع ديزم الامب

 ديصلا نع فراعملا نم ريثكب رجفنت ةرد كل اهتجرختساو ىركف رحب ىف اهيلع تلصغ دقو
  هاغتبم اهيف دّجو وهل بحاص ناك نمو ؛ةمكح اهنم ىَعَو دج بحاص ناك نمف « ههقفو
 لوانتت اهنأل اهرقحت الو « ةعساو ةمحر اهمظان هللا محر لقو « ناولسلا ةضور » : اهعساب اهعبسو

 ىرخأ تايمر مو فدملا تياصأو تسطرق ةيمر مو « اهمظان ىنأو ىودبلا ديصلا عوضوم
 نم بلطيو . ءاشي نم ىلع هب نمي هللا لضف كلذو « دوصقملا ضرغلاو فدهلا نع تفرخنا
 اهكرادتيلف ةلز هتديصق ىف تناك نإو ىفعيو هتاوفه نع فرطلا ضغي نأ مضاوت ىف هئراق

 ب

 ءاثرلا ءارعش

 مجوتيو هيكبيو تسيملا لع عجشتي نأ امأ هيف رعاشلاو « ةميدقلا رعشلا ضارغأ نم ءىءاترلا

 ىمسيو عمدجملا اهنم مرح ىتلا هبقانمو هلالخخ هيف ىكيي نأ امإو « ابدن كلذ ىمسيو هدقفل

 كلذ ىمسيو « هدورو نم ىحلل دبال ضوح هنأو توملا ركذ ىلإ ىضفي نأ امإو « انيبأت كلذ
 ءاثرلا اناقليو . ةثالثلا نيب جزمي دقو عاونألا هذه نم نيعون ني رعاشلا جزمي دقو « ءازع
  ىرجملا ثلاثلا نرقلا ىف ترهات رعاش دامح نب ركب ناسل ىلع ىرئازجلا رعشلا ىف اركبم

 : ؟هربق ىلع فقو دقو هسفن بطاخي هلوق لثمي اليوط هبدنف نبا هل تام دق ناكو

 داسجأو اهيف تيب مظعأ نم ْ اهب ٍنيدمالا انف دولاب ْنَم

 نب ركب اي تاهيه تاهيه انبلطي , تول اذهو ءاقيلا فيك

 او رشْعَت ىلع هارت ىتح بعل ىفو وهل ىف َءرملا ىرت انيب
 لاصولا بابسا تعطقت دقف دحأ كانلع 0 0 كاتوص لعاب دانو روب اب فق لوقي وشو

 ١١( لأ ص ناويدلا .
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 ىف هب فذقت ءابدح ةلآو داوعأو شعن ىلع لومحم ره اَذِإ بعل ىفو وهل ىف هنع هال ءرملا امنيبو
 : ؟0هلوق لثمب اليوط هنبا ىكبيو . روبقلا ىراهم

 يلع اركب تكله نأ ولو اًرلِرت ذإ ةّحأل ىلع تيك
 يك دابكألا ىرك دق كدَقّقو  اًرسذ ناك كراقب ىدّلَو ايف

 اح ةتيقبو نيم كنأو  ٌوليخ كلم ىنأي انزَحح ىفك

 ايدي نم كقوف برتلا تيمر امل ْتْسعِف اسئاي كأ ملو
 دقو هل رخخذ هلئامي ال ارخخذ هني ءاقب ناك دقو « اراح ءاكب هدبك ةذلفو هتبحأ ىكيي وهو

 هدعب شاع هنأو هنبإ تام نأ انزح هيفكي هنإ لوقيو « ملألا دشأ الوم اًيك هدبك هدقف ىوك
 تملظأف بارتلا هيلع هادي تمرو « هدقف نيح الإ سايلا فرعي كي لو ءانزحو ةدجوم ىطظلتي
 (ه 605 0 ) سيداب دهع ىف داوقلا نم ةسمحخ ىئري بيبرلا نبالو . هينيع ىف ايندلا

 ©7ههسأب اروصم لوقي مهيفو ٠ بازلا ةرساخ ةكرعم ىف مهسفناب اورماغ
 اًمرحأ تول اهب امر تأر مارك سفن ميِضلا اوضتري نأ مهل. تب

 99مم ليللا نم مط رطخ ىلع اوعردتف ىّدرلا اباه امو اوجهف
 (؟موسم امرَق نيسمخ ارلصتأ دقو أوضم ةسمخ مهنأ ىِدُجَو نوهو
 امظعأ ركذلا نم اوقأ ام َنْمح اور 2 مهتنأ ريغ اًوّجَت ول اميظع تاكر
 توملا ةيشخخ نم اوقتري ناو مهروحن ىف انقلاوا اورتَي نأ اوبأ
 اركأ توللا ىلعاربص اور نكلو هيت اوفا ايف مه ولو
 تيأ ثيحب ةماركلاو ةزعلاب روعشلا نم تناك ةسمخلا داوقلا ءالؤه سفنأ نإ لوقي وهو

 ليللا نم ةفئاط اوعردتو نييئاه ريغ اهمارضر اهنوتأ ىف اهب اومرف برحلا نع اهب اورفي نأ مل
 لاطبا ةسمخ . مهيديا ىف فويسلا تعطقت ىتحو امدقتم اودجي ل ىتح نومدقتي اوضمو

 ىف برضلا اوأر مهنكلو ةاجنلا نوعيطتسي اوناكو « ءادعألا نم املعم اعاجش نيسمخ اولتق
 مهتذخأو ءادعألا مهيلع رئاكتو . محل ايقاي ارطاع اركذ كلذ ىف نإف ريخألا سفنلا ىتح ءادعألا
 مهءادعأ اوقاذأ امب ةزعأ اورفل اورف ولو « توملا ةيشحخ اورغي نأ ربا بناج لك نم حامرلا
 فرش اولانيل « برحلا ناديم ىف اوتومي نأو اوربصي نأ اوأر مهنأ ريغ « نعطلاو لتقلا ةرثك نم
 : ©9رحبلاب قيرغ فصو ىف ةليم ىضاق نبا لوقيو . سفنلاب ةيحضتلا

 اًددحلملا مالسلا خحيرسلا عدوتسأو اًبئاد ًرطَملا هل ىقستسأ تلز امو

 املعم : امّوسم . اعاجش : امرق . اولتق : اوصعقأ (4) . ملم ص ناويدلا 1١١(
 7١5 ص جذومنألا (5) اهدعب امو ١1١7 ص قيشر نبال جسذومنألا (؟)
 . ةقئاط : اعطق . توملا : ىدرلا (59
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 ("2دعلا ,مظعأ نم :تعد وتسأ ىذلاو هل يلتاخ 1 وأ تيقسسا ىذلا ناكف

 00! َرأز الو "فه هراز امو هحور حيرلاو عاملا نبب ظاف ىتن

 ناك هرايدب رمت نيح مالسلا حيرلا هل عدوتسيو هل رطقلا ىقستسي ناك ىذلا نإ لوقي وهو
 تظاف دقو « هئادعأ مظعأ نم جيزلا ناكو ء رعشي ال ثيح نم هاتأ ذإ هل رداغ لتاخخ لوأ ءلمل
 جاردأ بهذ دقف « ادحل راز الؤ « لهأ هراز امو « اهئراب ىلإ تدعصو حيرلاو ءاملا نيب هحور

 هيئارمو عياسلا نرقلا ىف دامح نب ىلع نب دمحمب ةياجب ىف ىقتانو . رثأ هل ني لو رحبلا جاومأ
 (ه ال١ - ال٠5 ١) ىسوم وم وبا ناطلسلا ناكو . ةمجرتب هصخنسو « ةيدامحلا ةلودلل

 «)هابأ ىثري هلوق نمو « ىضاملا لصفلا ىف ةمجرت هل ترمو ارعاش
 ' ”اقنتكا هدحلل ىف ى رثلا تحت راصف >ىندعاسي بأ ىندلا ىف ىل ناك دق

 اًنَحَتلا ىرهد ىف هدفر نم تلتو انمز ىدي هامُم لظ ىف تدم

 افغ كنع ربصلا نإ فسوي دقف اي 2 اًدلج ىل تيقبأ ام فسوي َدقف اي

 افيصُو اذإ دقق وحخأ ىسومك الو هيقافل ٌدوقفم َفسوي لثم ام
 ©)َفجَو ىرشلا لاز الو مامغلا نم 2 ةيماه كودعت ال ّفسوي ٌربقاي

 ركذيو « املسو ابرح ايندلا ىف هب هدعاسي ناك ام ةرثك ركذيو هابأ ىكي ىسوم ومح وبأو
 , هيناوج عيمج نم _دحللا هفتتكي ىرثلا تحت حبصأ دقؤ”« افمتو امعن هل اهّولميف هدي هلدم 5
 ةدفاو بحسلا لظت نأ هربقل وعديو ايلاثم ابأ-هب ديشيو . دبلجلاو ربصلا هيبأ توه هدقفأ دقو

 هنيبأت ىف ىرغئلا فسوي نب دمحم لوقيو . اقفاخ ربقلا وأ ىرثلا لازي الو , لطهتو ىمهت هيلع
 : ©9ىسوم ومح ابأ ايساوم

 ةلالج كولملا قاف نمل اًفسأ
 راهاجمو دهاز نم هب مظل

 هدقفل تارهازلا موجنلا توه

 ىسأ هل راهنلا ٌسمش ترئيغتو
 اهدامغأ ىف دنحلا فويس تكبو

 اهليهصب هدايج هتكب دقلو

 هبانجل تَوأ اذإ دوفولل ْنَم

 ىيوح لصف لكبو ةنايدو

 بينمو ةرات دفر ,ليتمو

 بيطر لك راهزألا نم ىَرَذو
 بوحشمب اهرون نم تلّدبتو

 بوضخم أاهدنرف مامي ء مدب

 ؟0 بيلا ,نيحح هل رح تدغو

 بيحرتلاو رشبلاب مهاقلي

 داهجو دهز نم لضفلا بورض لكبو ةئايدو ةباهمو ةلالج كولملا قوف هلعجي ىرغنلاو

 ,ةيسن أ ج َه رداع َ لئاخ 023(

 . اقفاخ : افجو (ه) . انجل : انحلم . تام : ظاف (1)

 . نودلخخ نب ىمحيأ داورلا ةيغب نم ىناثلا ءزيحلا رظنأ (1) 2 .5746سص تايجاح ديمحلادبعل ىسوم ومحوبأ باتك (6)
 . اهدالوأ ىلإ اهتينحب ةفورعملا لبالا : بيلا (7) 02><لك نم هطاحأ :دحللا هفنتكا .ايند عمج :ىندلا (؛)
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 سمش ىتحو (؛ ةضغلا راهزألا توذو هدقمل ةيل الملا موجنلا توه امناكو ؛ هَل ةبانإو عركو

 هئادعأ ىلع اهرهش املط ىتلا دنملا فويس نإو . بوحشب اهرون نم تلدبتو ائزح ترّيغت راهنلا
 ةلموم هرظتنتتل هدايج نأو ع ءوضلا تاجومت نم اهتاحفص لع عملي امي بوضخم مدي هيكبتل

 ىقليس نم رعاشلا لواستيو  ءادعألا ءاقلل اهيطتمي نأ هل اهنينح رع هب ربعت ىتلا اهليهصب

 لوقيو . ةريثكلا اهتاجاح ٍءاضقو بيحرتلاو رشبلاب هباب ىلع دفت تناك ىتلا ةريثكلا دوفولا
 : ©)ريغص تام هل انبإ ىكيي ىصفخحلا نامثع ناطلسلا رعاش فولخلا باهشلا

 ©)دكاف دجملا حانج تضهأ دقو ومّرلاب توم اي اهملا َنيع تبصأ
 ©ِدَّي ادي اللاهُّمَّلت الذإ | تبرتقا دق لاجأ فرص ىف تزجان
 درت ملو صقنت مل تيل ايف ىّرَح ٍدبك ىَوَب اَلَعا كصقنت ىف تدز م
 دنولل ّمألا لكث معط هققذأ دلو ىلع ىكيي اك تكرت مكو
 دّهش نع ربصلاب ْمَسأ مل ىنتيل اي لي ىَرَرِل قلخت مل كيل ّىَ
 ©)دبألا ىدم ٍنارفغو رفع ُباحس  هلصاوو ىكازلا كربق ايلا ىقس
 ءاكبلا ةرثكل دمرلاب ٌمألا نيع تبصأ دقف « دكتا هل لوقيو انوزخل توملا بطاخي وهو

 ىنبا ملتست نا الإ تيبأو توملا ثدح ىف ترجانو دجملا م انج تملطظطحو مهدقفت نم لع

 قاذف هنبال هدقف ابأ تقذأ 5و « ةرارحو انزح دبكلا تدزو ايلعلا تصقن مو « ديب ادي

 ىتح هماظعو هدسج ىلبل قلخي مل هتيلف هنبإ بطاخيو . اهنبا دقفت نيح مالا نزح معط
 هوفع هللا هحنمي نأو باحسلا هل ىقستسيو « هب لزن ام ىلع ربصلا فلكي الو هوبأ ماسيال
 . هنأرفغو

 اهريغو ناسملت ىف مالعألا مهخويشل ةذمالتلا ءاثر ةيصفخلا ةلودلا رصع رخاوأ ذنم رثكيو
 فسوي نب دمحم ىرجملا عساتلا نرقلا ىف ناسملت ءاملع رابك نم ناكو « رئازجلا ندم نم

 فلا هيفو « بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ةيرذ نم ىنسح وهو ةيبرغم ةليبق ىلإ ةبسن ىسونسلا
 امام ناك لب « اهيقف ناكو « ةيسوئنسلا بقانملا ىف ةيسدقلا بهاوملا » هامس اباتك ىلالملا هذيملت

 هاثرو « ارارم حرشو ديحوتلا لها ةديقع روهشملا باتكلا هيف هلو ديحوتلا ملع ىفو هقفلا ىف
 ةديصقب م 484١/ه م45 ةنس ىفوت نيح ىضوحلا نمحرلا دبع نب دمحم رعاشلا هذيملت
 : لوقي اهيفو « ةعيدب

 )١( ص ناويدلا 5 . 75٠١٠) فلكأ : مسأ . لي ماتتكا : ىلب ىرر .

 ١9( رهاطلا ىكازلا . ثيغلا : ايحلا (5) . تمطح : تضهأ .

 ) )5ص فلسلا لاجرب فلحلا فيرعت (19) . رامعا : لاجا . ثدح : فرص 205 .
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 اهؤاجرأ تملظأ لزانملل ام
 تحبصأف ًءيبنلا ثرو ىذلا اذه
 صلخم ةوعد ديحوتلا ىلإ اعدو
 هب املع اي ءاملعلا دح وأ اي

 اهنونف فالتخا ىلع مولعلل نم
 للا ع سا ر ص # 52# وت

 هةحيرصو ةهحور سلع براي

. 

 اهؤاجر باح نيح ْتَّجُر ضرألاو
 اهواود ديفتسا هب لالفلا للِع

 اهؤايض رائتساف ةعيرشلا ىلإو
 اهؤاحنأ ان تدب مولعلا لك

 اهراَرَق تلكشتسا ام اهب ىِدُي
 اهواتس َق وري اكن امل ىدي

 اهُواَمْنَن هفخت نانجلا َنِيو

 ىسونسلا تومب اميظع الازلز تلرلز امتاك ضرألاو تملظأ رايدلا نإ لوقي ىضوحلاو
 . اعيمج اهءاودأ هدتع تدجو لالضلا للع امئاكف ميركلا لوسرلا نع ىدهلا ثرو ىذلا
 باللطلل ءاضا دقل لب « ءىبضملا اههقفو ةعيرشلاو ديحوتلا ةديقع ىلإ ةوعدلا هل ناميظع نالمعو

 تاءارقلاو قطنملا ىف اضيأ لب بسحف ديحوتلاو هقفلا ىف ال ممل اهسرد ىتلا مولعلا ءاحنأ نم اريثك
 : ىتامثعلا دهعلا ىف مهخويشل ذيمالتلا ءاثر رثاكتيو . هيف فلأو هسرد امم كلذ ريغو ضئارفلاو

 ىف ملسلا نتل هحرشب رهتشا ىذلا ةرودق ديعس رئازجلا ةنيدم يعاَش :
 دق ناكو ىجاجملا ىلع نب دمحم هذاتسا ىثر دقف م ١"0ه/ه 1٠١55 ةئس ىفوتملاو قطنملا

 ”:2!لوقي هيفو الوتقم ىفوت
 لصافملل ٌمطاق ميظع ٌءَرْرو لتاقم ىِمْضُي داك ٌميسج ٌباصم

 لئاسل ىوتفو اديحوتو اهقفو قامو رح م نونفل نمو

 ءاثر كلذ نم قوسنو

 ادّمحم ىعملألا حل اتحأ

 ىقتلاو ملعلا هناش نس اءرما تلق

 منهج الإ ضْرَعلا موي كلامو

 لجارو هيلإ ىعسي بكار نمف

 لطاب لوق ىلع ال قح لوق ىلع
 لتاق رش ايو لوتقم ٌريبخ ايف
 لسالسلاب ارغاص اهيلإ ذاقت

 لئاصألاو ىَحضلا ىف ١ مالس ىكزاو همر عسوأ نم را نم هيلع

 بنذ نود ليلجلا ملاعلا اذه لتقي نأ ميظع ءزرو ميسج باصم هنإ لوقي ةرودق ديعسو

 نم ىلإو « اديحوتو اريسفتو اهقفو اقطنمو اوحن ملعلا بالط بهذي نيأ ىلإ لوقيو « هانج

 بجعيو « لجارو بكار نيب ضرالا جاجف نم لاحرلا هيلإ دشت تناكو . ىوتفلا ىف نوعجري
 رشف هلتاق امأ « لوتقم ريخل هنإو « هاقتو هملعل قح نع الإ ردصي ال وهو صخش هلتقي نأ

 لوعتقملا خيشلا امأ لالغألاو لسالسلاب اهيلإ داقي منهج لإ ةريصم نوكي نأ هدعوتيو « لتاق

 ١١( ص فلخلا يقيرعت 525 .



 . هرطعأو مالس رهطأو ةمحر عسوأ هبر نم هيلعف
 . دامح نب لع

 ىعلقلا دامح نب ىلع نب دمحم
 ىلع أرقف ديزملا بلط مث « اهئاملع ىلع هقفتو اهب أرق « اهئالضفو دامح ىنب ةعلق لهأ نم

 هللا ءامسأ ىف ىنسألا دصقملا » : هباتك هنع ذخأف بيعش نيدم وبأ اهب ناكو ةياجب ءاملع
 باتك هنع ذحخأو ليبشالا قحلا دبع سورد مزلو ؛« هتمتاحح ىلإ هتحناف نم هحرشو (« ىنسدلا

 جمانرب هل ناكو « اهريغو ةياجب ىف خويشلا ةلج ىلع رضحو « بتكلا نم هريغو كلامل أطوملا

 بهذملا وحن عزني ناك هنأ ودبيو « اهيفلؤم ىلإ ةدنسم اباتك نيرشعو نينثاو نيتئام ىلع لمتشي
 ةريزجلا ةئيدم ىف سلدنألاب ايضاق --ائيأر ىف - هوئّيع كلذلو « نيدحوملا ةلود بهذم ىرهاظلا

 اهب لظو طيحملا ىلع برغملا ىف الس ىلإ ةثامتسو ةرشع ثالث ةنس اهنم هولقث مث « ءارضخلا
 ىثري ةفلتخم ثارم وأ دئاصق هلو « اًعراب اًرعاش ناكو . م 7١١*./ه 518 ةنس ىفوت نأ ىلإ
 اهادحإ ىفو ءم 5١١ه7/ه ه4ا/ ةتس هنطوم نع نودحوملا اهلزأ ىتلا دامح ىنب ةلود اهب
 ' (*0ل دقي

 للط الو ْمْسَر ال ناسورعلا نبأ
 2 نامزلا ىَدْوأ ةرالب رصفو

 نب دمحم ةياجب رعاشل مجرتنل اليلق فقوتنو

 لبجلاو لهسلا الإ سيل ىرت رظناف
 لوألا ةداسلا هنم داش ام نييأف

 مصتعم ئولغعلا بكوكلا ارو امو
 هل سيلف دامح رصق اع دقو
 اريتعم كلملا ِرْصَق رْصَقلا ىف نإ
 ةلئام كنالا رانملا موسر امو

 َتْفَعَو ٌهَئايا ْتَحّما ىلصملا

 لدتبلاو رييختلا بكوكلا رع لق و

 للَط الو قاب رثأ و سر
 لودلاو مايألا ,هررغت نل
 لثلا| لم ىرِجَي 04 اهنكل

 ”اجألاو رمعلا كاذك هارت ام ةدبا لك تناك 25 كلعجرك

 ع ءاضفلا الإ دعي ملو للط الو مسر ىتح دعي م : ناجهبملا ناسورعلا نارصقلا نيأ لوقي وضو

 رصقو ىولعلا بكوكلا رصق ىحناو « لوألا هكولم هيف هداش امو ديجملا ةرالب رصق ىحّما دقو
 , لودلاو مايألاب رتغي نمل ةربع ىأ ةربعل كلذ ىف نإو « للط الو رثأ الو مسر هنم قبي مل ذإ دامح
 قحلي ناك ىذلا ىلصملا ىتحو « سانلا اهب لثمتي راثا الإ هنم قبي ىل هنإ ؟ راثملا رصق نيأو
 ةدبا لك تليازو اعيرس ةمعنلا هتلياز ام ناعرس ذإ لالطأ اياقبو رادج الإ هئم قبي لاروصفلاب

 . 177 ص رامطلا دمخم ذاتسألل يرئازجلا
 . ”١١7 ص رامطلاو "54 ص ىلجلا )12

 . للط عمج : للطلا (9)

 ةياردلا ناونع دامح نب ىلع نب دمحم ةمجرت ىف رظنأ 6

 رئازجلا خيراتو 4/207 ص فلخلا فيرعتو 7١48 ص
 بدألا خيراتو 74 ص ليملل ثيدحلاو ميدقلا ىف
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 ةيشع رويطلا كلت َنَعَمْسا لهو

 دصلا ىلع مالسلا نيع ندر لهو

 لطم « ررانملا » ناقيط رظناو

 هقفأب تافرشملا بايقلا ناك

 ىتنِعأ اهنع ٌماَيألا تثنإف

 ريغ ىلإ فرطلا كعجرك بهذ كلذ لكف « شوقنو بئاجع نم روصقلا ىف ناك ام ةبيرغو

 © لهاونلا عولضلا رح نم رش
 (") لئامخلا تارهازلا تاسجولا ىل

 لزاما دوعس ى ف تّدت موجن

 لزاما كلت ريغ ىف ىننلزنأو
 لفا وألا بتاعلاطلا ءاقب ىقبتس

 : ةياجب ىداوب ةليل تاب ول سلدنألاو برغملا دالبب ةليوطلا هتبرغ ىف ىنمتي دامح نباو

 ىنمتيو « ءاسملا ىف لبالبلا بواجت ىهو رويطلا ىلإ عمستي :< اطوادج نيب بحلاو ىوملا ىدا ٍر
 راثملا ناقيط رظنيو « هعولض رحو ليوطلا هامظ ىغشيو 000 دربيل مالسلا نيع ىلع دري نأ

 اذه بابق نأك روصتيو « ةياجب لوح ةيرخصلا ضرأل قوف ةرهزملا لئامخلا ىلع ةلطم ىهو
 لوقيف ةياجب هتدلبل انانحو اقوش ءلتميو . ةدعسم موجن هلوح ام لع فرشت تناك ىتل رصقلا

 ربصلا ىلإ عرفأسف سلدنألاو برغملا ندم نم الس ريغو الس ىلإ اهنع ىتنعا مايألا تنث نإ
 ءاقب ةيقاب لظتسو « تييح ام ىداّوف ىف ةمئاج لظتس ىنطومو ىدلبب ىتبابص نكلو ليمجلا
 : السلا نيع ىف لوقيو « لفاوألا تاعلاطلا موجنلا

 يمنا بَذَعلا اهُوام هاذغ بص مالس مالسلا نع ىلع

 ريبعلا قف م[ اه مشو | اهابص تّرَجو اهي درا
 ريجسلا مدتحمي نيح ىو اهيفا رجلا نوكي ام ةرباو

 ريمألا وأ سورعلا ماق الك  اهارذ ىلع ثانملا ماق دقو

 ريدّسلاو قتررخلاو هيدل ىَرْسِك ناويإ ىَرَدرُي مان
 نإو « ىكازلا ىفاصلا بذعلا اهئام نم لهن امللط ىتلا مالسلا نيع ىلإ ةيحتلاب لسري رهو

 نيحو « ارطع ىذش اهنم الماح اليلع اهابص بهيو حايرلا لعفب ىنثتيل اهرجش وأ اهكيأ
 نإأو ؛ نوكت م ىدنأو دربأ ةياجب حبصت ءارحصلا ىف ةياجب ءارو ةرجاحلا ةرارح دتشت

 هنإو « لفاحلا بكوملا رظتني ريما وا فافزلا رظنني سورع هناكو اهيلاعا ىف فقيل رانملا رصق

 رامطلاو 74ص ىليملا ةيلاتلا تايبألا ىف رظنا (4) 0000000. نفلاسلا نيمجللل مز
 . ١١؟7ص . شطعلا : ىدصلا (؟)

 . ضرألا تاعفترم : تانجولا (5)
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 ىف ةريحلا كولمل انك نارصق : ريدسلاو قنروخلاو « ىرسك ناويإ هبناجب ىَرَدَرُي ديشم رصقل
 . ةيلهاجلا

 فوصتلاو دهزلا ءارعش
 دهزلا ءارعش ١)

 نوريثك ناكو هلل دمحم لوألا ةمألا دهازو ىمالسالا رصعلا ذنم ةمألا ىف ميدق دهزلا

 ىتح نيبتلاو نايبلا ىف ةريثك افحص داهزلل ظحاجلا درفيو « هفشقتو هدهزب نوسنأي همايأ ىف
 ضاير بانك ىف نوريثك برغملا ىف مهنم اناقليو « مهنع ةباتكلا ىف هدعب نَم ىلاوتيو « هرصع
 نوركذي امئادو « ايندلا نوضفريو ةرحالا باوث نم هللا دنع ام لع نولبقي « ىكلاملل سوفنلا
 لومحم بيرق امع هنأو هدغو هرمأ ربدتي نأ ناسنالا بجاو نم نأو ةلاحم ال لبقم هنأو توملا

 ىلع هيتايو توملا هأجفي نأ لبق هترخال لمعي نأ ناسنالاب ىرحو « هبر ىقليسو ءايدح ةلا ىلع
 : 29)توملا نع اثدحتم دامح نب ركب لوقي كلذ ىفو « ةلفغ وأ ةرغ نيح

 ()هقورم لاطف ىسفن ْتَقِرَم دقو 2 تضرعأو تّدصف ىسفن تحمج دقل

 ”"اهترسي لازي * راهن ٍءوضو اهدوعي ول 0 نم ىفسأ ايف
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 اهعولطو ىل سمشلا 37 مادو جِح نيعبس دعب انسخ تسهجت
 اهقوتر عاضطتسي ال تقف اذإ ةليلو موي لك اياسنللا ىديأو

 اهقورط تاتا نيح ىف كيتأيو | ٍةَلَْغ نيح ىلع اماوقأ مّبصت

 ىلإ عمست ال ذإ « اديدش انايصع هتصعو اهاوه تبكرو هنم تحمج هسفن نإ لوقي وهو

 قرشم راهن ءوض ىلإ علطنت ال اهنإو هفسري ام ملظم ليلب اهمامز امنأكو « هداشرإو هحصن
 هنإو ٠ هللظيل توملا باحس نإو « هنم وحي امو هعّرجو توملا نم يقيقحللا دهشملا اهيري

 سمشلا هيلع تقرشأ املاطو « ةنس نيعبسر اسمح لمتحا دقو « هقورب عملتو هلوح نم لطهيل
 نمب ةأجف اماوقأ حّبصتو « هقتر دحأ عيطتسي ال اقتف تقتف اذإ هلوح نم توملا ىديأو تبرغو

 بحاص انثدحيو . ناوألا تاوف لبق انترخآل لمعن نأ انارحأ امو , مهيّمسمت لثملابو مهنم هفطتخت

  1١همالظ : ليللا حنج (؟) . 78 ص تناويدلا .

 ١؟( تصغر تجرخن : تقرع . ترفن : تحسمج .  )5١لا ص ةياردلا ناونع .

١ 



 . ىئاجيلا ىعلقلا نوميم نب نسحلا نب دمحم ىوغللا ىوحتلا هيقفلا خيشلا نع ةياردلا ناونع

 كلسي ناكو « ةيبدألاو ةيوغللاو ةيوحنلا بتكلا عيمج هيلع ارقتو بالطلاو ةذمالتلا ريثك ناكو
 حيدملاو دهزلا ىف تاموظنم هلو : !؟ا/غ/ه 71/7“ ةنس ىفوتو ؛ مامت ىبأ ةقيرط هرعش ىف

 : : ؟9دهزلا ىف هلوق نمو « ىوبتللا

 رثألاك نتا سيل َرْدُعلا دّّهمف رّبخلا نم ىأرَلا ىف قدصأ رْبحلا
 دق ىلإ ٌدَح ىلع ءىش لكف ةّمّركمب لخبت الو ىرخأل لمعاو
 تملا درا نيب توملا هلاتغي ٌهتمالس تلاط نإو ّىَخ لكو
 ٍرْذَح ىلع هنم ىنتيل لقت الو هترايز يبت الف مامجحلا وه
 ٍردكلاب : بيش الإ ٌوفُصلا صلخي مل هب ٌرسف رهَذ هرغ نم جواب
 رصبلاب مسلك اهب ماقلا نأ اوملع دقو ايندلا ىف ْساتلا سفانت
 ريلاو بابلألا ىلوأل ةربعو | اًبُجع ةيآ ٌرظنت داب نمل ٌرَْظنا

 كترخآل لمعاو « رثألك سيل نيعلاب ىَرُي ام ذإ ربخلا نم قدصأ ةبرجتلا نإ لوقي وهو
 نيب ةأجف توملا هلاتغيس هتمالس تلاط نإو ىح لكو « ردقم ءىش 'لكف « ةحخلاصب لخبت الو
 عيطتست كنأ نظت الو « كنع ءىطبتس هترايز نأ نظت الف توما هنإ  هنع هردصو ءىشل هدرو

 ميوايو « ردكلاب باشي امئاد وفصلا نإف « هرس نمز هرغ نم جيوايو ' هنم رذح ىلع نوكت نأ
 ةعرس اعيرس اهنع نولحار مهنأ نوملعي مهو اهرهاظمو اهينامأو ايندلا ىف نوسفانتي مهنإف سانلا

 نبا ركذيو . بابلألا ىلوأل ةربع كلذ ىف نإف نيفلاسلا نم داب نمل رظناو « رصبلاب حمللا
 مهلكف مهريغو ىطنزيبلا لقرهو ىنميلا نزياذو ىسرافلا اراد : نيكلاحلا كولملا ىئاجبلا نوميم

 . ريسلاو ءامسألا الإ مهنم قبت لو رهدلا مهانفأ

 ىف كلذ عستيو « داهزلا ةنسلأ ىلع تالسوتلاو تاثاغتسالاو هللا ىلإ تالاهتبالا رثكتو
 نب دمحم ©)هئاختسا تائاختسالا لوطأ نمو « داروألاو راكذألا عضو هعم عستيو ىنامثعلا دهعلا
 . تيب ةئامعبرأ ىف عقت ذإ دئادشلاو بركلا ىف ىربكلا ةيثوغلا تيمسو « هبرب ىمناغتسملا ءاوح
 ىلإ جرخيو باطقألا ةودقو راونألا علطمو دوجولا حور هلوسر ىلع ةالصلاو هلل دمحلاب اهأدب
 : ©9لاق نأ ىلإ هب ةثاغتسالاو هبر ءاعد

 رومألا مجرت هيلإ نم اي ٌريدق اي ماعُدلا حماس اي
 ٌراصتا هلام اليلذ ٌرْصنا ٌراَبج اي كولملا كلام اي

 . ١48/75 هللا دعس ف . 69/7/57 فلحلا فيرعت ١١(

 . قباسلا عجرملا سفن (1)

 لح



 ةديصق : هيلإ راص امو هلاجر دقنو فوصتلا ىف ةلاسر بحاص « نوكنلا ميركلا دبعلو
 : ؟9اهعلطم لعج هبر ىلإ اهيف لسوتي

 الضفت ىلإ اي ىئاجر ققجف ١ السوت ىدبأ مهللا كئامسأب
 دهاشلا نب دمحم ىكلاملا ىتفمللو «اعيمج ءارعشلاو ءاهقفلا نبي دهعلا اذه ىف لسوتلا رثكو

 : ؟')هعلطم سوت : ةيدلوملا دئاصقلا بحاص
 ىبلاطم ىمسأ ٌرفعلا توجر كنمو ىلسوت تحتف ىنسحلا كلئامسأب

 فوصتلا ءارعش ( ب )
 نبذه وبإ مهمدقتي ىرجشهلا سداسلا كرقلا ذنم نويسلدنألا فضوصتلا ةمئأ رئازجلا لزت

 ىفوتملا سافب مهزرح نبا خيشلا ةلمالات نم هنأ لاقيو 2 ١١7 /ه ه5 ةئس ىفوتملا () يعش

 ىرزعي ىبأ دي ىلع هتقيرط كلسو قاقدلا هللا دبع ىبأ خيشلا دي ىلع ةقرخلا سبلو ه55 ةنس
 ناطلس هبلط ىف لسرأو « ةيفوصلا هتقيرط اهب ترشتناو ةياجب نطوتساو هاا ةنس ىفوتلا
 , اهراوج ىف دابعلاب هربقو اهب ىفوتو ناسملت قيرط نع هيلإ ىضمف بوقعي روصنملا نيدحوملا
 ع هّللاب داحتالاب نمي ناك هنأ ديفت دق ةرابع ىهو « لكلا انأف « لُد ىلعو « لق ىب » : هلوق نمو

 سداسلا نرقلا ىف ناسملت لزن نممو . ايفسلف هفوصت ناكو هتاحطش نم ةحطش تناك امبرو

 ةنس ىفوتملا قاهد نبا هذيملت ىوريو « نيفراعلا دابعلا رايك نم لييشالا ىذوشلا 00 هللا دبع وبأ

 روديو هل نورقني مهو راغصلا نايبصلل اهعيبي ىولح هب قيط هدي ىف ناسملتب هأر هنأ 5١

 نيلزانلا ةمئألا ءالؤه نمو . دوجرل ةدحوب لوقيو ةفسلفلاب فوصتلا جزمي ناكو « حطشيو
 نقلت اهيفوصتم ىلعو « ةيليبشإ ىف ءىشانلاو 50 ةنس دولوملا ىبرع نب نيدلا *”ىبحم رئازجلاب
 ةرتف 'ىفوصلا نيدم ابأ مزلو ةياجب لزنو ضرألا ىف الوجتم اهحراب ه١5ةنس ىفو فوصتلا
 ع ىرتششلا نسحلا ©9وباو قحلا دبع نيعبس 29نبا ةياجب لزن نممو . قرشملا ىلإ هجتا مث
 ديرت تنك نإ : هل لاقف نيدم ىبأ باحصأ ىلإ هكرتي نأ ىرتششلا دارأو ايقتلا امهنأ ىوريو
 سداسلا نينرقلا ىف قبي مل هنأكو . ىلإ ملهف ةنجلا بر ديرت تنك نإو « مهيلإ رسف ةنجلا
 , اله - 7١ ىنازاتغتلل , 7//1١6 هللا دعس 01:

 اتباتكو ١55 ص ةياردلا ناونع ىبرع نبأ ىف رظنا (5) ةيفاض ةمجرتب ةياردلا ناونع هياجك ىنيربغلا ستتأ 02

 . عجارم نم هب امو #7 ص سلدنألا نع 2020٠1١ ناتسبلاو ذقنم نبال ريقفلا سنأ رظناو نيدم ىبأل
 انباتكو 7097 ص ةياردلا ناونع نيعبس نبا ىف عجار (1) . ١115 مقر ىلداتلل فوشعلاو

 . عجارم نم هب امو "هو ص سلدنألا نع نب ىبحيل داورلا ةيغبو 58 ص ناتسبلا هيف رظتأ (5)
 سلدنألا نع انباتكو 74 ص ةياردلا ناونع رظنا (7) >< ىف ىبرعلا بدألا خيرات نع انباتكر ١77 ص نودطخ
 . عجارع نم هب امو 517 ص . ”هم8 ص ىلدنألا

 نيعبس نبأ باتكو سلدتنألا نع انباتك عجار (:1)

 ” . و



 اوعمتساو ةيبرغملا دالبلاو رئازجلا لزن الإ نيفسلفتملا نييسلدنألا فوصتلا ةمئأ نم مامإ عباسلاو
 ةيفوص اراعشأ نومظني ىرجه لا عباسلا نرقلا ذنم نييرئازجلا نم نيريثك لعج ام وهو . هراعشأ
 ىف ىنيربغلا مجرتي ذإ ةلصلا هذهب نورعشي مهسفنأ مه اوناكو « اًريثك فوصتلا وحن عزتت وأ
 دقو ناسملت ليزن ىذوشلا ادعام نييسلدنألا فوصتلا ةمئا نم مهتركذ نم لكل ةياردلا ناونع
 . نيحاصلاو ءاملعلا نم اهب رقتسا وأ ناسملت هتبجنا نم دادعت ىف نودلخ نب ىيحي هنع بتكا

 نرقلا ىف نيدم وبأ اهب لزن ىتلا ةياجي لها نم ةمئألا ءالؤهب نيرئاتملا رثكأ نوكي نأ ىعيبطو

 ةنسس ىفوتملا ىلارحلا دمحأ نب ىعب أدبنو . ةمئألا ءالكه نم ةرثك هدعب اهتلزنو سداسلا

 : لمعلاو ملعلا عمج نمم ؛ عرولا دهازلا قلطملا ملاعلا » : ىنيريغلا لوقي هيفو م ١1؟41/مه 8
 لوصاف لوصألا ملع امأ : اهتيلك ىلع ىلوتساو « اهتلمجب ملعلا نونف عمج دق هنإف هملع امأ
 هامس فيتصت هيف هلو « قطنملاب سانلا ملعأ وهف ءامكحلا تالوقعم امأو هقفلا لوصأو نيدلا
 باتك هيلع ًارقن انكو « اهب ىانلا ملعأ ناكف تايحلالاو تايعيبطلا ملع امأو. لوألا تالوقعملاب
 ةظفل هيلع ملكت ع ىلاعت هللا باتك ىلع ريسفت هلو « هنهوي مث « هرّرقيف انيس نبال ةاجنلا
 : "”فوصناا وأ قيقحتلا ىف 0 افرح افرحوةظنل

00 

 ةبكح تايب نحن

 اهملاع نع سفنلا 8
 انا الإ انا نم ىردي سيل

 امفتلا تالليخب ىناعطقُي

 مدقو دوججو انيرابلو

 ملهني نأ انبلاب قيلخو

 مهبنأ لشعلا نع . ها انه اه
 7بملَج ملعلا عم لقعلا ىل راص
 و

 . ىدمرس مدقو ىلزأ دوجو انيرابلو « ىضمن هيلإو انج هنم مدعلا الإ انل ام لوقي وهو
 تقرشأ دق انسفنأ ىهاهو « مدهني نأ هريصم ناينب لكو « ايلع ةمكح هتنب « ناينب الإ نحن لهو

 ىضرالا اهملاع نع اموي ىقرتل سفنلا نإو « همرك ضيفب الإ اتدوجو لهو « ةزعلا بر رون نم
  لوقعلا راحتو مهنلا ضمغيل ىتح ىتقيمح ىردي ىاوس 5-1 سيلو 4 ءابتحلا ةهذعب م ءاصحخاب

 ىجرزخلا شيعلا وبأ هرصاعي ناكو . مدعب الو ءانفب ديقي مل ىذلا ىبر عم لوماملا ىدوجو نود

 ايركز وبأ ىلارحلا ةذمالت نمو . ةمجرتب هصختسو ىناسملتلا فوصتملا ديز ىبأ نب دمحم

 )١( ص ةياردلا ناونع ١55 . ) )1فوصلا هب صقي صعقم ا: ملجلا .

 )١( انتلامخ : انيراب .



 « قيقحتلا ضعب هل رهظ ىتح ىلارحلا هب لازامو م 17786/ه "1/9 ةنس ىفوتملا ايركز نب ىسحب

 نيبو هل رهظ ام ىنعم ىف - ايركز وبأ هدشنأو « قيرطلا ةداج - ىنيربغلا لوقي 5 - دمتعاو
 : ©0تايبألا هذه - هل رهظي مل اميف كلحلا هل

 "”ملامج نم ةممل تدبأو اقيرط اههلقن ىتثم نم :قليل كل تلج
 © اهلالظ درب عالاإلا كأيقو ةذاذنل : تْهِتو اشيع اهب تيطن
 املالد نم اًفراو تدبأر ءاحض ترف ىهه اذإ ىلي ىرت فكن

 اهلاصو لام نم اتقَو لخت ملو اهصْخش كنع ْبِفَيِل نإ اهب فيكو

 امهللاحخل َتَلُحَف اقيقحت كتنكو اهّتنك تنأ نإ رمألا نوكي فيكو

 تدبأو اهباقن ىنثم نم اليلق تفشك اهنإ لوقيو « ليل مساب ةيملالا تاذلا نع ىنكي وهو

 اذإ فيكف اهالظ درب اهامجب ٠ عاملالا هلظأ امناكو ةذل هاتو اشيع اهب باطف اهلامج نم ةعئ

 اهب تدحتأو 5 اهاصو لائمو اهصخش انع بغي ملو اهالد نم ارضان تدبأو ىحض ترفسأ

 ( هفوصت نم عورأ ملارحلا هذاتسأ فوصت بير نكوديو . ىلاح تلدبتو ىه ىتناك تحبصاو

 ءارعشلا نهب ميهي نمن ليل ريغ الو ليل ةيلعلا تاذلا حبصت الو 2« سجلاو ةداملا هيف بيغت ذإ

 دبع ةياجب ىف ايركز نب ىبحي رصاعي ناكو . ةينابرلا تاذلل ازمر ةفوصتملا ضعب حهذختيو

 املاعو اهيقف ناكو : ١؟مهره 51/6 ةنس ىفوتلا دهتجملا ىفوصلا ققحتلا ماعلا عيبر ني قحلا

 هسا رخلا هذاتسأ اهب بجعأ ةليوط ةيفوص ةديصق هلو « قطنملاو هقفلا لوصأو نيدلا لوصأب

 : : ("هلوق لثم نم اهتايبأ نم ةفئاط اهنم ىقتنأو

 ارمتُم اهنم نسحلا لاله ادب» ارمْسأف ليمجلا هجو ىلع ترفس
 ارثوك اهنم .سنألا بارش تقسو ١ اهرسب بولقلا تفشاكف تندو

 ارصبم لك تع ىتح ئانيع ترص ءىش لك ىف اهأرو
 اريصخأ اهنع حيبستلاو دسمحلاب ههلكف نيقطانلا قطن تعمسو
 ارهدمو ادمْرسسم ةةيحلا ءام ىف ةتصغو ءانفلا نع تينَف اهبو

 ىَرَج امب ٌلقتسي ال هنايبو -ىدجاومب ىفي ال ىللوق حاصفإ

 , اركذيل نكيمل نكلو اًرس نكي مل ُفَشْكي هللاَّرس نك ول
 هنأك اهنم نسحلا لاله ادبو ايندلا تقرشأف تقرشاو ترفس ةيلعلا تاذلا نإ لوقي وهو

 سحأو . سنألا بارش نم ارثوك اهتقسو اهرس بولقلا تفرعف تندو « هلامتكاو ِهمِت ىف ردبلا
 ناكو ( ةيفوصلا ةفسلفتم ضعب اهددري ىتلا لولحلا ةركف ) هلوح نم ءوش لك ىف اهاري هتأك

 . كلظأ : كأف م 0000.179 نص ةياردلا تارتع 0
 . 5 ص ةياردلا ناونع (4) . فطعنم : ىتخم (1)

 ؟ .؟



 نع ىنف هنإ لوقيو « هحيبستو هبرل نوكلا ىف ام لك دمح عمسو «ارصبم حبصا هيف ءىش لك
 . ةفوصتملا ةفسلفتم ضعب اهددري ىتلا ةيحلالا تاذلا ىف ءانفلا ةركف ددري كلذب وهو « ءانفلا

 «( فشكي اال دوجولا ىف هلأ 'مس نإ لوقيو « هنايب كلذكو هدجاومب ىفي ال هحاصفإ نأب حّرصيو

 برقأ هلك كلذب عيبر نب قحلا دبعو . ركذي الو فشكي ال هنأ ريغ ارس نكي مل فشك ولو

 اضيا ىلارحلا حور نم برقيو . ايركز نب ىسحي هليمز نم هفوصتو ىلارحلا هذاتسا حور ىلإ
 : )هلو همظن نمو ( بيطخلا نرب لدمهحأ نب ميهاربإ فوصت

 هللا ص _ رس 0 ' : يب

 ءالقعلا ةنئج ركفتلا انجو ءعافرعلا ةرصح بفراعملا صور

 ٍءافص لاح بلقلا قفأب تحال 2 قئاقح َكْرَذ قحلا لهأ ميعنو
 واكذ طرف وأ نع نايعب اهروشنم ىف نوكلا ٌروطس ارقاف
 ٍءهفح دنع حال رسل ابرَط 2 تليامت فيك ناوكألا ىلإ رظناو
 وامس ردي 200 ْت ارهب ةلهأ لامجلا رحب نع ضافأو

 (0ءاخحوبلاب قوشلا ىدانو دْجَو هركذلا جاهف ادجن ت رك ذتو

 ءهايضب تَحّشَوتو تنيزتف -<تّمكْحا ملاوعلا لك هب تأرو

 نم قحلا لهأ امأ « ءالقعلا ةنج ركفلا انجو فراعملا ضور نيملعملا ةرضح نإ لوقي وهو
 لب « نوكلا ىف لمأتو . ءافصلا لاح ىف بلقلاب حولت ىتلا قئاقحلا كاردإ مهميعنف ةفوصنملا

 ةلهأ نم هلامج رحب نع ضافأ امو نوكلا برا رارسأ لب رس نم لمحت امو ناوكألا ىف لمأ
 تارو مرطضم قوشو عاتلم ليسو كب جاهف أدح هةيسفن ترك ذتو ع ءامسلا ردي تب رهيب ىرش

 . هرونو هللا ءايض نم ةعملب تنيزتو تمكحأ ملاوعلا لك

 سايقلاب نيليلق عباسلا نرقلا ىف اهب ةفوصتملا اندجو ناسملت ىلإ اهتفوصتمو ةياجب انكرت اذإو

 ىدحوملا روصنملا همدقتسا «هنذأ قرطيام لكل ةدحاو ةعمس نم ظفح ةرازغو توص نسح «هنامز

 نيظفاحلا ةجح هاعسأ باتك ظعولا ىف هلو « تانبلا تافيعض هنم زهجيو « هبتارب قدصتي ناكو

 : هلوق فوصتلا ىف همظن نم رثوي اممو ءم 8١7١/ه 5١4" ةنس ىفوت « نيظعاولا ةجحمو

 بيبحلا بح نم بلقلا ليلع 2(بيرغ ملع وذ فصولا بيرغ

 (3بيجّولا نم نكي ام وكشيو ىكيي ماق ملظأ ليلا ام أذإ
 بيجعلا بجعلاب هيف قطنيو ارك ذو اركف هليل عطعمي

 . ماجحلا ال ماحللا نبا هنأ هيفو 1/9 فلخلا فيرعتر 000000 , 737١ ص ةياردلا ناونع (0)
 . ناقفخلا : بيجولا (5) . هجعاولو بحلا ةدش : انه ءاحربلا (5)

 ٠١7/١ نردلخم نب ىيحيل داورلا ةيغب هيف رظنا ()



 و د وق ع يب رف
 بيبطلاو ببطتلا نع لجي مارغ وديس بح نمدهب

 بيط ريغ نم هبايث بيطت انجح ادبع اذكه كي نمو
 هنإ لوقيو ٠ بيبحلا بح نم بلقلا لالتعاو ملعلاو فصولا ةبارغي هسفن فصي وهو

 هبرل اركذو اركف هليل عطقي لازيامو « هبلق ناقفخ نم نكي ام وكشيو ىكيي وهو اليل دجهتي
 اذئال ابم ادبع هلثم نكي نمو « بيبطلاو ببطتلا ىلع زعي مارغ هبح نم هبو أ رمغتسم أحيبسم

 لوألا فصنلاب ناسملت ىف ماجحلا نبا دعب ىقتلنو . بيط هسمي نأ ريغ نم هبايث بيطت هبرب
 ىفوص رعشب مجارتلا بتك انيلع نضتو . هل مجرتتسو شيعلا ىيأ نباب ىرجحلا عباسلا نرقلا نم

 اهيمسي هبادإو فوصتلا ىف ةديصق ىرضخألا نمحرلا دبع مظنيو « هل مجرتتسو نارهو ليزن
 . ةيسدقلا

 رثكتو اهباحصاو ةروهشملا ةيفوصلا قرطلا ىف تاموظنملا رثكتف ىنامثعلا دهعلا ىلإ ىضمنو

 ىفوتملا ىدادغبلا ىناليجلا رداقلا دبع ةقيرط ىف سيداب نبا ةينيسب كلذل لثمنو حورشلا اهعم
 : ©)اهعلطمو م 55١1/ه ه"1ةنس

 ,سنرلا ّنطاب ىَوَن نمع اهب ثدحو 2 سفنلا ىَم َىْهَف دادغب ىلإ ْرر الأ
 سيلجلا سنأ » : هحرش ىمسو ةياجب ىضاق ىناسملتلا ىئاجبلا جاحلا دمحم نب دمحأ اهحرشو

 هلاوحأو فوصتلا ىف تاموظنملا اضيأ تحرشو . « سيداب نبا ةينيس نع سيدانحلا ولج ىف
 ؛ هحرش ىمسو ىنالترولا اهحرش « ىرضحخالا نمحرلا دبعل « ةيسدقلا » ةموظنم اهتمدقم ىفو

 فوصتلا رصعلا ىف رثاكتيو . « ةيسدقلا ظافلا حرش ىن ةيسنإلا قراوشلاو ةيئافرعلا بكاوكلا »

 شيعلا ىبا نبال ةمجرتلل فقنو . ءارب اهنم وه تاذوعش هيلع لخدتو شيواردلاو ىبعشلا

 ىجرزخلا ميحرلا دبع نب“شيعلا وبأ

 ( قحلا دبع اهضعب ىفو نمحرلا دبع تاياورلا ضعب ىفو ) ميحرلا دبع ديز ىبأ نب دمحم وه
 نع ناسملت هدلبب ىور « اليلج اهيقف ناكو لصألا ليبشإ ىناسملتلا شيعلا ىبأ نب دمحم نب
 ىبأ نعو م ٠؟.؛/ه ٠.٠ .٠" كنس ىفوتملا ةداعس 7 ج رشم نب سوي نب دكمح ركب ىبأ

 هللا طوح نب دمحم ىبأ نعو م 4١١١/ه 5٠١١ ةنس ىفوتملا ىبيجتلا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ليذلا باتك نم نماثلا رفسلا نم لوألا مسقلاو 3 . ربقلا : سمرلاو .. ١75/9 هللا دعس )١(
 كلملا دبع نب دمحم ةلصلار لوصوملا ىباتكل ةلمكتلاو داورلا ةيغب هرعشو ىجرزخلا شيعلا ىبأ ىف رظنا (؟)
 . ١7" م ( برغملا عبط ) ىشكارملا ص جاهتبالا لينو 747/16 فلخلا فيرعتو ٠١ ص

 ”؟ ١



 م 177 مل/ه "18 ةنس ىفوتملا ىحلا دبع نب هللا دبع ىبأ نعو م ١؟7١1/ه 5117 ةنس ىفونملا
 ةيلوصأ د دئاقعو هقفلا لوصأ ىف اين فص ؛ رعشلا ديج ارعاشو ةباحكلا عراب اييدأو املاع ناكو

 كلذكو ريثك مظن فوصتلا ىف هلو ؛ ىنسححلا عام" ألا حرشو ميركلا نارقلا رسفو « نيدلا ى
 خيرات ىلع مجارتلا بتك صنت مو . هنأش ّلَج ىرابلا هيزنتو ظعولاو ريخلا لبسو دهزلا ىف
 شاع هنأ ىلع ىهئايحب نولدي 515 و 7٠١ ىعنس نيب اوشاع نيذلا هتذئاسأ ةرثك نكلو هتافو
 : فوصتلا ىف هلوق نمو . ةرجهلل عباسلاو سداسلا نينرقلا ىف

 ىوح امو دوجرلا رشد 1 هللا

 2 ا هلا نود لكلا

 لامك خولب اداترم تنك نإ

 لامجالاو ليصفتلا لع مدع

 ,ىلاعتملا ربكتلا ىوس اشيش
 لابقتسالا 3 ىضاملا و لاغحللا ىف

 ل يلف كي

 لاصحبم نيع هالول هدوجوف

 لاعنألا نم لعف ىوس ًائيش

 لالدتسالاب هديؤسست ارسلت

 لاقم ناسل رأ لاسح ناسلب

 لاشضألاو ءافكألا نع اًدّرَف

 لاوزب ٍدّيقمك بجاو ام

 هاذ نم -هسناذل دوجو ال نم
 ىرت له كلقعي وأ كنفْرَطب حملا
 هلفسو دوسجولا ىلعأ ىلإ رظنأو
 هلالج وحن ريشي ميمجلا دجت
 هتافصو هناذل دوسجولا بجو

 رو د 2 َ

 هذوسجو لحمضي لكو ىقبي

 عدو هب قاعتف هللا ىوس دوجولا ىف سيل لوقت تيب رخآ ىلإ تيب لوأ نم تايبألو
 « مهبر ىف اوتف ةفوصتملا نم نوفراعلاو « مدع - ىناثلا تيبلا ىف لوقي ؟ - لكلاف « هاوسام
 هدوجوف ةزعلا برك هتاذ نم هتاذل دوجو الل نم نإ لوقيو . هأوس دوجولا ىف اودهشي و

 دوجولا 0 هلاعفا نم العن الإ ىرت له كلقعي وأ كنيعب رظناو « لاحملا نم برض ءالول

 بجاو هنأب فرتعم هبش لاح ناسلب وأ فرتعم لاقم ناسلب هلالج وحن ريشي عيمجلاو « هلفسو
 ىف ءىش هلثمك سيلف « لاثمألاو هابشألا نع كلذب ادرفتم « ةيحلالا هتافصو هناذل دوجولا

 رمتسيو . ناف اهيلع ام لكو دوجولا بجاو هدحو وهف « لكلا ىنفيو هدحو ىقبي ذإ « دوجولا
 : ادشنم

 لاقم ريغب اهُعِديمو لقس لإ ول نم ءايشألا كيش وه
 لاسمفلا ىوس امع اهزنتم يراَع ةمهب هيل لإ نكساف

 ذلت ال ىتخُيو ىَجْرُي ىذلا وهو
 ىدملا ٌراونأو اذب ءاج ٌعرشلاف

 لاوسحألا ص لاح ىف هأوسب

 لال ىلخ سعف هندي لق



 وهو لوزت نأ تاومسلا ريغو تاومسلا كسمي ىذلا وه هللا نإ لوقي شيعلا ىبأ نباو
 عضو وهو ديري امل لاعفلا هنإف ةيحور ةمهب هيلإ نكمطاف ١ موسرم لاثم ريغ ىلع اهعدبي ىذلا
 شعت كلذب كّسمتو « ىوبنلا ثيدحلاو عرشلا كلذب ءاج . هاوسي نلت الف ءاجرلاو فوخلا
 05 بر قحلا ىلإ هعاطقناو قلخلا هلازتعا اهيف روصي تايبأ هلو . لابلا لبخ سفنلا يضر
 : لوقي

 نالف وأ نالف ىأ ٍردل ىتْأ تسلف تقر امب تعنف
 ىناري وأ ٌهارأ ذحأ الو  ىتيب رسكي ًاقلا ترثاو
 ىناعم وأ فراعملا ىف ,نيعم ريَص ريغ ًالياخ ىقلا الر

 ىناتأ انس هنا مل نإو 5 قزرلا نأ تنقيأ دقو
 ٍنايعلا ىأر هفتدهاش دقو املعو امهف هققح دقو
 ٍناكم ىنسأ نم كانهو انه 'نكَتَت صالخإب اذ نا

 ةفوصتملا دنع فورعملا لكوتلا ديم روصت هللا ةدابع ىلإ عاطقنالا نم روصت ام عم ةعطقلاو
 عناق نإ لوقي وهو ؛ هيف بير ال تأ هب نوقزريس ام نأو دغلا قزر ىف نوركفي ال ثيحب
 دحأ الو ىتيب ةَّرْسِك ىنيفكت ذإ , نالف ىِبأ وأ نالف نم لوستأ نأ لواحأ تسلو « ىقزرب
 فراعملا ةسارد ىف هي نيعتسأ ربص ريغ « ىتنيعي ليلخ نع ثحبأ الو « دحأل اللذتم ىئاري
 هنه تققحتمو كلذ تفرع « عسأ مل وأ هيلإ تيعس تأ ىقزر نأ تقيأ دقو « ىناعملا ضعب وأ
 . ناكم عفرأب ظحت كلذب لمعاو . ةربخو املعو امهف

 ىزاتلا ؟"”ميهاربإ
 رضحو جحو « مولعلا ةسارد ىلع بكأو نارقلا ظفح ىزاتلا ىلع نب دمحم نب ميهارإ وه
 سلو فوصتلل ةيوق لويم هيف تدبو « ناسملتو سنوتو ةنيدملاو ةكم ىف خويشلا سورد
 أزات ربرب ىف هتدالول ىزاتلاب رهتشاو « نيدذم ىبأ ىلإ هدنسب ىواوزلا اص خيشلا نم ةقرخلا
 ىراوحلا رمع نب دمحم ملاصلا اهخيش هيقلو نارهو ىلإ فاطملا هب ىهتناو ؛ مقألا برغملاب
 مامالإ هل ذملتت نممو ع« هركذ رهتشاو « هتافو دعب اهبالطو هتيواز ثرو هنعو « أئسح ءاقل
 ىف هعم ماقأ هنإ ىداصلفقلا لوقيو . ةيفوصلا ةقرخلا هسبلا ىذلا وه هنإ لاقيو ؛ ىسونسلا
 لهاجلاو - هيداعت ال ملاعلا : لوقي ناكو « ىراوحلا هخيش مالكب اينتعم هدجوو « هتيواز
 كلذ ركذ م ١45١/ه م75 ةنس ىزاتلا ميهاربإ ىفوتو . هيخاوت ال ةحألاو - هيفاصت ال

 )١( فلخلا فيرعت ىزاتلا ةمججرت ىف رظنا 7/١
 ه6 ص ناتسبلاو .
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 . هل اومجرت نمت دحاو ريغ
 : هلوق لثم نم ةينابرلا

 الد م مورت نيعبرآل دعبأ

 اهنع هلاو كيسفت ف ظولظح لخف
 عءىشب اهترخرو ايلا -
 3 وه ىف كراذع عطخاو بف
 ٍنُْح لك لمكأ هللا لامج

 ِس لك مسهرم هللا ركذو
 اتقح هللا الإ د دوججوم الو

 ٍرارَغ نم ةيشعلا دعب لهو
 رايدلاو لزانملا ركذ نعو
 ىراَوَع الاهّماي' امو
 0( رام رادو ميهنلا راد هل

 ىرامُم الو لامكلا هللق

 «؟راوألل لالز نسم ٌمقتلأو
 «9راتشلاب قلعتلا كنع غَدف

 ةبحنأ ىلإ ةوعدلاب لوألا جوميو ريثك ىوبتلاو ىفوصلا هرعشو

 ةّمصلل تيب رطش ىتاثلا رطشلاو ؛ نيعبرألا نس دعب الزه مورتأ هبحاصل لوقي وهو

 دعب عتمتي نل هنإ مهب عرست لبالاو هيحاصل ةمصلا لوقي 2« ىرب سجرن رارعلاو « ىريشتقلا
 عد لوقيو « ىزاتلا :لوقي اك نيعبرألا دعب لزحلا تقو تاف اك « هتقو تاف دقف رارعب ةيشعلا

 ميعنلا راد هيدل نمب قلعتر « ةيقاب تسيل ايندلاف « ةأرملا لامجب قلعتو لزغ نم هيف تنأ ام
 لالزو « حرج لكل ءافشل هركذ نإو « لامج لك نم لمكأو مظعأ هلامجف « ميحجلا رادو
 احيبق دّعيو « هب باعت امب قلعتلا كنع عدف « هاوس دوجوم ال هنإ « دقتم شطع لكل دراب
 : هلو . حبق ىأ كنم

 ٍةنتف لك نم نيراذلا ىف ىاجنمو ىتعرشو ميوقلا ىجاهنمو ىماسح
 , سجحهم و ىبلقب ىناك | لك ىلع هركذو نيلاعلا بر هع

 ك ركذ ىنفلا لامعأ لضفاو

 ريغ نيديرملل ماسح نم امو
 مكو ٍةءْرِج ىذل المش اودّدي كو
 مهرك ذب ميركلا للا عفاد و
 نكتلف ىحلا ةوعد ٍركذ لضفأو

 هع ةيأ ءىشلا ركذ ةرثكف

 ةيرَبلا ىراب كركذي اركاذ ف

 " وسهابو رار ارهظ اومسح و
 ةرضمب مهسم اودع اودديأ

 0ةريبمو ةهوركم نم قلخلا نع

 ٍةلاحو تقو لك ىف اًجِهَل اهب
َ 1 

 ةلجناب هعيرشت ىتفلا بسس

 لك نم نيرادلا ىف ىاجنمو ىتعيرشو ةايحلا ىف ميوقلا ىجاهنمو ىتعاجش نإ لوقي وه

 . بحلا ىف كامهنالا رعاشلا هب دارأ : راذعلا علخ (1)

 . شطعلا ةرارح : راوألا (؟)
 ه راعلاو حيبملاو بيعلا . رانشلا )0

 . شهدنتم : تهاب . بئاع : راز (54)

 . ةكلهم ع ةدساف: ةريبم (5)
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 ايندلا ىف لهو « ىتجهمو ىيلقب نيح لك ىف هركذأل ىنإو نيملاعلا بر ةبحم ىف كلذ لك ةئتف
 نيديرملل لهو « مهئشنمو قلخلا قلاحن ركذا ع امئاد هركذاف « هبرل ناسنالا رك ذ نم لضفا لمع

 اعمج ردد و اهتم تصهأبو ٍعىزاه رأز لع |وِصَق و ّ هأ وس ماسح ةفوصتملا ةذم'لت

 ليل ريكأل ءىشلا ركذ ةرثك نإو تقو لك ىف اهرركذ هللا ةوعد ٍركذ لضفأ نإو
 ىف تعاشو تعاذ ةيفوص ةديصق . هلو . فرش ىأ ناسنالل فرشل هللا ةبحم نإو 0

 : هلوقب اهلهتسا « ةيماللاب اضيأ ىمستو ةيدارملا مسأب رئا رجلا

 ملاح عوسص نع ُوْفَعلاو اضرلا ماود ىلاما ةياغو ىلوملا نام ىدارم

 لاقلاو لعفلاو لاوحألا ىف ىتدصو 2 ىتوقو ىلوحو ىرييدت طاقسإو

 هنع طقسي نأ هنم لمأيل هنإو « وفعلاو اضرلا ماود هبر نم بلطي هنإ لوقي ىزاتلاو
 ةوق الو لوح الو ) هتأيح-و هشاعم رومأ نس نأش ىف ركفي الف ماظعلا ةيفوصلا نآش رييذتلا

 ىف ىعلقلا غابصلا دمحم اهحرش دقو . لوق وأ لعف ىف الو لاح ىف هل قدص الو ىتح
 « دارملاب ريهشلا مظنلا حرش ىف داوفلاو ليلغلا ءافش » : هايس حرشب ىرجملا رشاعلا نرقلا

 : هعباتو ىفوصلا خيشلا ذيملت ديرلا فصو

 لاحلاو ملعلاو تقولاب ةربخ هل لماكل دايقنأ ىف ديرم منغو
 لام لين ىَقَب وأ الوصو داوأ 1 ايميكلاو ةيكاإلاو كلا وه
 ىلالجإ عضومو ىخيش مهرخخاو  انرطقي خويشلا سادلا َمِدَع دقو
 07لاوحأو نولخ ماوعأ لنم اذو 2 انيرَعب خيش قبي مل : ىل لاق دقو
 ىلات الب ام اضرلا هللا نم هيلع 22ءهلثمك لامكلا لهأ ىلإ ريشي

 6 فوصتلا لاوحايو ملعلابو هنمزب ريبخبلا هةتحمس ديا ىف ةرخسما ةلا هناك ديرملا لعجي وهو

 رسلا هلعجي ذِإ ىفوصلا خيشلا مظعيو . هتدارإ نع ةروص ىأب جرخي الو هتيلكب هل داقني ذإ

 . لامألا لك حاتفمو لوصألا هديبو . ابهذ ندعملا نالوُمي نيذللا ءايميكلاو ريسكالاو ىملالإ
 تلعج ىتللا « ةيفوصلا خويش ىف ىواعدلا هذه لثم نع ىزاتلا خيشلا عفرتي نأ رثؤن انكو

 روهظل كلذ دعا دقل لب « لادبألا نم بطقلا ىلإ امو بطقلاب نولوقيو مهيف نوغلابي سانلا
 اومدع سانلا نإ لوقيف رمتسي ىزاتلاو . ريبك ىنس ىفوص مساب نوقزتري نمو ةفوصتملا ةلجاجد

 )١( تاونم : لاوحأ . نيضم : نولخ .

 م١ ”؟



 ناك ىذلا ىراوحلا رمع نب دمحم هخيش ناك مهرخاو نييقيقحلا ةفوصتملا خويش رئازجلا ىف
 . نييقيقحلا ةيفوصلا وأ ةيفوصلا نم لامكلا لهأ هب هب ادصاق كلذ هل لوقي

| 

 ةيوبنلا حئادملا ءارعش

 ؛ىرجحلا عباسلا نرقلا ذنم ةيبرغملا دالبلاو رئازجلاب ةرثكلا ىف ةيوبنلا حئادملا ءارعش ذخأي

 : ©)هلوق لثم ىوبنلا ميدملا ىفو هيف مظنلا نم رثكي ناكو فوصتلا ىف ةفيرط ةعوطقم هل اندشنأ .

 ©ٌجْسُي كعْنَّدو قافخ كّيلقو ُمرْتُم كُداؤن اوستابا نأ لبأ نمأ
 ©ةهنم بكرلا ىف راس نم مم كّيلقو ٌدحجنم كمسج نأ الإ كاذ امو
 مرضي ةبايبصعلا راك تي ىداوف اوعدوأ موي اوعدو ول مهرض امو

 مثلاو قييتعلا تيبلا ٌر_ظنأ ىسع 22-بنذم وعد هلاوعدأل ىتإو

 متكير دولا ىقلي ام دش ايو 2 ِهبْحّصَو بنا ىقوش لوط ايف
 رم قلخلاو ىلخلا عيفسش تناف ىتجاح عمعنرأ هلل لوسر كيلا

 ملظعاو لعا لاو فع نكلو ةميظع : بون ىرهظ تلقثإ دقو

 ةسدقملا ىضارألا ةرايزو جحلا ىلإ ميظعلا مهبك وم هق راف نيذلا هباحصاب هتابص ىفخي ال وهو

 ةكم ىلإ ةماهت تودوري نم عم امهتم هبلق قرافو همسج دجنأ دقف « مجسي هعمدو قفخي هبلقو

 ىنروعدو ول ةرهاطلا حاقبلا هذه رونب مهنويع لحتكتس نيذلا ىفافر رض م لوقيو ع ةنيدملاو

 عضاحت ةوعد هللا وعدأل ىلإو « ةيهتلم ةمرطضم ةبابصلا ران ىداوف ىف اوعدوأ نيح مهليحر موي

 هلبق 6 دوسألا رجحلا لّبقاو قيتعلا تبيبلا رونب لحتكي نأ ىرظمل حاتي نأ بئذم ةوعد لب

 ىنإو . مظكاو ىداّؤوف ىقلي ام دشا امو « هبحصو لوسرلل ىقوش دشا امو « ميركلا لوسرلا
 شاطع اعيمج مهو « ةمايقلا موي قلخلا عيمجل عفشت 5 ىل عفشت نا كيلع ىنمتا هللا لوسر اي

 وفع ىف ىلمأ نكلو ؛ ىبونذ ىرهظ تلقثا دقو « مهقانخب ذخا ماحزلا نم رحلاو اديدش اشطع

 ناسل ةحاصف اهرعاشو اهييدأو رئازجلا ةنيدم هيقف ىناسغلا معنملا دبع ناكو . مظعأو ربكأ هللا

 نمو « ةئامتسو نينامثلا رشه ىف ىفوتو « ةليوط ةدم ةياجب ىف ءاضقلا ىلوتو نايب ٌماكحإو
 : ©90هلوق هتايوبن

 - شاطع : ميه (4) . ل١ ص ةياردلا ناونع ١١(

 . ١١7 سع ةياردلا ناونع (©) . ليسي : مجسي (؟)

 . ةماهت ىف : مهتم . دجن ىف : دجنم (5)

 حا



 ةتمال اهاّبخ رك هدو ةباجتسم ةوسسعد وبن لكل

 هبجحي غيلبلا ىلذُي الو حيصف قطنم ءرملا نع ىنخي ال ٌموي ىلإ

 ا ىزجي الو بيبح هل دلو نم ّءرملا رفي مويو
 ©)هييمأل لاؤس نع اًحفِص ب رضي هَسفن هلل لأسي ئبن لكو

 هقمحرب اهلا هللا لمشي هيب مفشم ميرك انيف عفاش المخ

 هقيرت رسهاطل ليقتب ىظحيل هربسق كدي غلب هبر ايف

 هتنمب ليفكلا تنأ ىرولا ٌرعأ ههأ تنأ ىذلاب انع هزاجو

 ىلإ هتوعد أب ِهيَع دمحم اعيمج ءايبنألا ديسو « ةباجتسم ةوعد ىبن لكل نإ لوقي وهو
 ناذالا خصت ىتلا ةحخاصلا موي هنإ : هنأش لج هلوقب سبع ةروس ىف فوصوملا ةمايقلا موي

 هتبحاصو هيبأو همأو هيخأ نم ءرلا رفي موي ) امالك الو اقطن دحأ عيطتسي الف ٠ اهمصتو

 ديس الإ مهممأ نع مهسفنأب نولغشي ءايبنألا ىتحو ( هينغي ه نآأش ذعموي مهنم ءىرما لكل «. هينبو

 رشحملا موي مويلا اذه ىف اهدارفأل اعفشتم هللا وعديف ةيمالسالا ةمألا لوسر اعيمج قلخلا

 هغلبي نأ هير ىلإ رعاشلا لسوتيو . هتمحرب دابعلا اهب لمشيو « هتعافش هللا لبقيو « بيهرلا

 ىرولا ريبخ هنإ « هلهأ وه امب هتمأ نع هيزجي نأ هلاسيو ,رهاطلا هربق ليبقتب ىظحيل ةنيدملا

 ىناسملتلا ركب ىبأ نب "0مهيهاربإب ىقتلنو . هئازجو هقح عم ًافاكتي ام هئاطعإب ليفكلا وهو
 « فلخلا فيرعت » : هباتك ىوانفحلا مساقلا وبأ هب حتتتفا ىذلاو : ١؟ة؟مل/اه 591 ةنس ىفوتملا

 لك تناكو « برعلا نازوا ىلع تارشعملا - هل اومجرت نم ركذ ا -- اهنم ةيوبن حادمأ هلو

 ائيش هل اومجرت نم رك ذي ملو « ىوبنلا دلوملا ىف ةحدم هلو « راودا ةرشع ىلع لمتشت ةيفاق
 نب دمحم نماثلا نرقلا علاطمو عباسلا نرقلا نم ةرخأب اناقليو . كَ لوسرلا حدم ىف هرعش نم
 .ةمجرتب هصخنسو راطعلا دمحم نب هللا دبع

 ىف لوألا عيبر نم رشع ىناثلا ةليل ىف ىوبنلا دلوملاب لافتحالا نرتسا دق قرشملا ناكو
 ةقيرطب هب لافتحا لوأو « ةيمسر ةقيرطب نييمطافلا مايأ رصمب ىداليملا رشع ىداحلا نرقلا
 ىبريآلا مالا هل دشتحا ذإ ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا لئاوأل لبرإ ىف ناك ةيبعش ةيريهامج
 سانلا فاطو ةريثك حئابذ هيف تحبذو ةيقارعلا دالبلا فلتخم نم ةفوصتملاو ءارعشلاو ءاملعلاو
 فيرشلا ىفزعلا ©7سابعلا وبأ هلقنو . نادلبلا ىف كلذ عاشو ةجهوتم لعاشمب بكاوم ىف اليل
 ىف هعاشأ ىذلا ناكو . ةيبرغملا دالبلا نم اهريغو ناسملت ىف عاش اهنعو « هتنيدم ةتبس ىلإ

 . 3/١ 00 . ضرعي : احفص برضي )١(
 . 794/١ ضايرلا راهزا (0) ٠١5 نودلخخ نب ىبحيل داورلا ةيغب ىف ةمجرت هل (؟)
 فلخلا فيرعتو ه5 ص ناتسبلاو 805/١ ةطاحالاو

"٠ ١ 



 . ( هالك١ - 1058 ) ىسوم ومح بأ ةينايزلا ةلودلل اديلقت هلعجو رئازجلاو ناسملت
 نم هيف ليقو رعشلا نم ومح وبأ هلاق اميف حاورألا حار » : 29هيباتك ىف ىسنتلا هللا دبع وبأ
 ةليل ميقي ناك ىسوم ومح ابأ نإ : نايز ىنب فرش نايب ىف كايقعلاو ردلا مظنو « حادمألا

 نم تعش امو « ةماعو ةصاخ سانلا هيف دشحي ريبك لافتحا ىف اهل وعديو هلي ىفطصملا دلوم
 عمشو ( ةأشغم بهذلاب دئاسوو ؛« ةاشوم لطسبو ةثوثبم ٍسلاجمو ةفوفصم ( دئاسو ) قرامن

 ىلع ىانلا اهيف بتر « ةمعطألا عاونأ عيمجلا ىل اع ضافتر , تالاملاك دئاومو تاناوطسألاك
 لك لاني 1 تاشرمو رخابم مهيديأب , نولملا خلا ةيبقا اوسبل نادلو رمهيلع فوطت « مهبتارم

 8 ٍبغرت تارفكمبو ٠ هيَع ىفطصملا حادمأب نودشملا أديب كلذ بقعبو . هظحي اهنم

 نوتأيو « بولسأ ىلإ بولسأ نمو نف ىلإ نف نم كلذ لك ىف نوجرخي « ماثالا نع عالفإلإ
 ةناجسنملا ةنازخخ ناطلسلا نم برقلابو . بولقلا هعامس ىلإ حاترتو سوفنلا هل برطت امب كلذ نم
 باوبأ الو « تفرخخز دقو « عمتجملا لصفب هفرلا نع ثيدحلا ىف ةفوصوملا « ةقاقدلا ةعاسلا د
 معفيو « اهباسح ردقب رقنلا عقو ةعاس تضم املكو «ةينامزلا ليللا تاعاس ددع ىلع ةقلغم
 هيف مظن ىلع لمتشت ةعفر ىنميلا اهديبو ةعيدب ةيراج هتم زربتو : اهباوبأ نم باب كلذ دنع

 يدم هلوقت ام عيمجو « ليللا نم تاعاس ثالث ءاضقنا دعب هلوقت ام قوسنو ا كلت

 )وح ىبأ ىف
 بترلا ىنس ىلامملا ىف مه ىلألا كولملا نب اي ىالومأ
 برعلاو اهمجع ىف رخفلا كل :قيأ ليللا نم ثالث تّلوت
 هضرأ ىف هللا ةجح مدق . . طر ل م ره ,

 حالفلا ىلع ىح نذؤملا ءادنو رجفلا دومع جالبنا ىلإ ىوبتلا لفحلا اذه ىف نولازيالو
 ىمستو «ةيوبن ةحدمب أدبت ماع لكل ىوبنلا دلوملا ىف ةليل لك تناكو .حابصلا ةالصب رشي

 ىدحإ ىف ومح ىِبأ لوق نمو ءهدلوم ىف تمظن اهنأ ىلإ ةبسن ةيدلوم هيو هدلوم ىف ةحدملا
 : 0 هتايدل وم

 ىننإو مكاوه ىف ىتومو ىتايح
 ىومحلا ىلع ىنودجنا دجن لها ايف
 ىّوَجلا هب وكشأ برغلا ىصقأب ميقم

 خيراتب نراقو اهدعبامو 717/١ ضايرلا راهأأ 0100
 نايقعلاو ردلا مظن نم فطتقم ناسملت كولم نايز ىنب

 .157ص ىسعتلا هللادبع ىبأل
 راهزأ ليللا تاعاس لاوط ةناجنملا تايبأ ىف رظنا (؟)

 ىنامألب مكي ىسفت للعأ

 0ىجل قوشلا نم ٍرْحَب ىف ىف
 ىفخم ريغ ىونلا مك <> ىلع ىلاحو

 745/١ . | ٠ ضايرلا
 ىصتلا هللا دبع ىبذ ناسملت كولم نايز ىنب خيرات 6

 . ١"5ص
 ّ جاومألا م أرتم ىجل (4)
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 ىفينح نيدب ىدهي ىَدُشاب ىنأ

 ىتدوم ظفحو ىدهع مكيسانت

 نم ٍريخ ةعافش الإ ىجترأ امو

 002 ىس لمع نم رهذلا ىف اولمع أمو مهبنذ نارفغ نواعم ىجترت هب

 ئىردو ردو ٍسمش انس لكرو هلك نوكلا ق ش

 ىصحي ال امب ةءازإ ءىلتمتل هسفن نإو , ع لوسرلا ىوه ىف هتومو مرج ريل و ةايحن

 ىجل رحب ىف قوشلا نم قراغ هنإف ىوحلا ىلع هودجني نأ دجن لهأب ثيغتسيو « لامآلا نم
 نم هلاحو « دجولا وكشي ناسملت ىف برغلا ىصقأب ميقم « را الو هل لوأ ال ججللا ريثك
 ىبلق ىف مكبح رانو ىتدومو ىدهع متيسانت : لوقيف « كلش ةظحل هباتنتو . فاخن ريغ دعبلا

 ىفينح نيدبو ىدملاب ىتأ عفشم ريح ىل عفشي نأ ءاجر ىلك نإو « ءىفطنت الو دمخت ال
 اوفرتقا ام مهبر مل رفغي نأو هتعافش ىف نيلما هبا نوفقيل نيصاعلا نإو « هيف جوع ال ميقتسم
 لك ءوض هنمو , هلك نوكلا قرشأ هنمف دوجولا رونل هنإو « ءوسلا ةغلاب لامعأ وأ ماثأ نم

 هتيدلوم ومح وبأ اهيف لاق ىتلا ةنسلا سفن ىف ةيدلوم ىرغثللو . ىئرد بكوكو ردبو سمش
 : (0لوقي اهيفو ةفلاسلا

 ىدهحلاو ةوينلاو ةلاسرلا سمش

 اهب ىمهي ىتلا هللا ةمر وه

 هدعبو ٍدالولا لبق هسل نم اي

 تلبقأت قالا عبسلل 'تيّرْسأ

 ذإ لاسرألا كتالصب تكّربتو
 لتعاف ةميظعلا بجحلا كل َتَعِفَر
 امب مالقأ ريرص تعم# ىتح
 املانيل نكي مل بتارملا كلت

 مسجتملا اهرون ةلاالجلا ردب

 يا نيبملا ىتحلاب قلخلا ىف

 0سوتب نمل داش د تاسسيا
 28 كيلع امل اهكالمأ

 مدقتلا اهمامإ تناو تلِص

 الا مهاقملا كا
 ع أ / ىلعلل 3
 مسرتو طخت اشوفغ وللا ىف

 ىردلا اهرونو ريثملا ةلالجلا ردبو ةعطاسلا ةلاسرلا سمش لوسرلا نإ لوقي ىرغنلاو
 ميظعلا لوسرلا اهيآ اي « مكحتو قحلاب قلخلا ىف بصنت لازت ال ىتلا هللا ةمحر هنإ ٠ دسجتملا
 نم مظعأ ةزجعم لهو . هلمايو ريخلا| مسوتي نأ تازجعمو تايأ هعم تءاجو هتقبس ىذلا

 تيب ىلإ طيهو « هيلع نوملسي هب نوفاح ةكئالملاو عيسلا تاومسلا قارتخاو جارعملا ةزجعم

 مالقألا ريرص عمس ىتح بجحلا هل تعفرو « مظعألا مدقملا مهمامإ هنإ . لسرلا هب ماف سدقملا

 رفظيل نكي مل ايلعلا بتارملا كلتو . مهل مسرو سانلل طخ ام ظونحلا ا حولا ىف بحت ىهو

 . ةيفاقلل ففحو 0

 . ١2١ ص ناسملت كولم نايز ىن خيرات رظنا (؟)

 . رشنيو اهب بسي : اهب ىمهي (؛)

 . لماتيو سرفتي : مسوتي (0)
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 هباتك نم ىناثلا ءزجلا ىف نودلخخ نب ىبحي انل ركذيو .ميظعلا ىمشاهلا ىبرعلا ىبنلا الإ دحأ اهب
 :ميركلا لوسرلا احدام لوقي اهيفو //ا/8ةنس ىسوموم“ يب ىدي نيب اهاقلأ هل ةيدلوم داورلا ةيغب

 سامسلاو العلا ىف قلخلا فرشأ ىرخأ ايد نيلاعلا ليس
 الفلا سمشو ىدملا جارسو اًردَق لْسرلا ٌمثْراأ قلخلا ةوفص
 9)حاضتا ىف هّبر ىأ ىأرو 2 اقابط اًمْبَس ءامّسلا ىف ىَقَر نم
 حارتتا لكب العلا ىف ارفاظ رف نيسوق باق هنم اندو

 ©)-ارتجاب عئاطو صاع لك
 ()ماضو ماظ نب سانلا اجلي

 ري ه6 ضم

 ىزْجُي موي اًدغ ىَرَولا ريجُي ص

 هاول للظو هضْوَح ىلإ نم

 مهترفصو قلخلا فرشأو ع ىرخخأو ايند ارط نيملاعلا ديس لوسرلا نإ لوقي نودلح نب ىيحيو

 ةزجعم هللا هحنم نم « حالفلا سمشو ىدحلا جارسو « هبر دنع ةلزنمو اردق لسرلا عفرأو
 ( ىربكلا هبر تايآ نم ىأر دقل ) و ةقبط دعب ةقبط تاومس عبس هب دعصف « ىربكلا جارعملا
 ابيرقت نيعارذ ردق ىأ ( ىندأ وأ نيسوق باق ) ليربج نم ىأ هنم اندو مجنلا ة ةروس ىف ءاج اك

 , هلبق لوسر اهب ظحي مل ةلزنم « هيلإ هب لسوت ام لكب هبر نم ارفاظ
 , دوعوملا رشحلا موي ربكألا عزفلا موي ةاصعلل اضيأ لب بسحف نيعئاطلل ال ريجملا نوكيس هنأ

 باحصأ ةداع ىلعو . ةمايقلا موي هتمأ هنم ىقسيو ملعم ءاول هيلع دتميو هضوح ىلع فقيسو
 ىف نودلخ نب ىبحي درطتسي ىوبنلا دلوملا ةليلب ىربكلا تاللافتحالا ىف ىقلت ىتلا تايدلوملا
 حيددملا مدقتي ةداعو . ىسوم ومح ىبأ يدل هتيدلوم ىف اضيأ ىرغتلا درطتسأ 5 - هتيدلوم

 . ظعولا ضعبب جزمي انايحاو ةبابصلاو دجولاب ظتكي بيسن ةيدلوملا ىف ىوبنلا

 رعاش ريغ اهيف مظنلاب رهتشاو « تايدلوملا هذه راوجب مظنت لازت ال ةيوبنلا حئادملا تناكو

 نم ىناثلا فصنلا ءارعش نم وهف ؛ نودلخن نب ىبحي رصاعم ىفوصلا ىركسبلا هللا دبع لثم
 : (©9هلوق ةنيدملا يدم ىف هلو ٠ ىرجملا نماثلا نرقلا

 اهاركذ ىلإ برط نم مرحتو امهاوهت نأ قحأ بسيبحلا راد

 اهاشغت نأ كيلع ماركلا ني اي 2 ةرؤزب تممه ىتم نوفجلا ىلعو
 تاما لالظ ىف عر تاير ةيطب تللح اذإ تنأ تنألف
 ىتلاو رطاوخلا ىنم لامجلا ىنعم

 هل هللا ةبعع نم هبسحو

 )١( سمشلا . ةقبط قوف ةثبط : اتابط . دعص : ىقر ,

  2فلخلا فيرعت (4) .] تانسدلاو تائيسلا باستكا : حارتجا 4١0/5؟ .

 ةئيدملا : ةبيط (0) ةرارح هتباصأ : حاض . سطعلا دشأ ىف : ماظ (؟) .
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 !؟©0اهايَر نم كسملا نيأ !تاهيه اهيرتك ئكذلا كْسِلا بّسْحَت ال
 اهاّرث ّمِكَل تتاعاسلا ىلع مواقف ىتفاي بّيطتلا ْمّبَت نإف تباط

 ىتمو اهاركذ ىلإ اقوش نينحلا كالميو اهاوهت نأب راد قحأ بيبحلا راد نإ لوقي ىركسبلاو
 كمظعأ امو اهأرمب كنوفج لحتكتو رادلا كلت ىشغت نأ كيلع ابجاو حبصأ ةرايزب تمم
 اهالخ تبلس املطو «رطاوخلا ىنم عيمج اهبو لامجلا ىنعم اهنإ « اهيف تلقنتو اهب تللح اذإ
 نبأ ؟ تاهيهو رطاعلا كسملا قوفيل اهبارت نإو . ةبابصو ادجو اهب نيمئاحلا اهيقشاع لوقع
 . رطعلا ىكذلا اهارث ليبقت مدأف رطعتلاو بيطتلا غبت نإف تباط دقل' « بيطلا اهاذش نم كسملا

 ىنابقعلا ؟7ديعسل حرش كلذ نم « ىوبنلا حيدملا ىف ىريصوبلا ةدربل ةريثك حورش اناقلتو

 ىمسو « رغصأو طسرأو ربكأ ديفحلا قوزرم نبال حورش «ةثالثو ةرجهلل 6١١ ةنس ىفوتلا
 نايبلا نم ةدربلا ىف امل باعيتسالا رغصألا ىمسو « ةدربلا حرش ىف ةدوملا قدص راهظإ ربكألا

 حرش ىف ةيساطرقلا حيتافملا هامس حرشب ةيوبنلا ىسنوتلا ىسطارقشلا ةديصق حرشو « بارعالاو

 هعيمج ناويد هلو « ىرجحلا عساتلا نرقلا نم ةرخأي فولخلا نب باهشلاب ىقتلنو . ةيسطارقشلا
 حئادملا نم ةعومجم هب سنوتب روشنملا ريبكلا هناويد نأ ريغ « هارأ نأ ىل ىلو « ىوبن ميدم
 : 9©©2لوقي هيفو « هبونذ هل هللا رفغي ىك لوسرلاب اعيدب السوت اهتم ركذتو « ةيوبنلا

 لجرلا ىفئاخلا نامأ َتنأ تنأف امرك ْدُجو ْمَحْرا نيمحارلا جحرأ اي
 ”'لطخلاو رازوألل رفاغ اي كألإ امني سيلا ايونذ هطب رفغاو

 لّحترمو لج ىف زوفلا ىتليت اَنْ ىتتاَو ىنع فاو ىنجنو
 لُسرلاو كالمألاو نييسبنلا ريم رمضم م راخخما لع بنر لصو

 "للعلا ٌةْلِع ىلاعملا زيك ٌريسْكِإ وهعمجأ نوكلا ريم ملاوعلا حور
 00 محلا ةراد ىف ىحضلا سمش تايآ -0تحضتا ام ُشْرَعلا هل لص هيلع
 (9 زدَحلا اهباوثأ ىف نابلا ُفطاعم 2 ترطخخ ام باحصألاو "ملا هلآو
 لوسرلاب هيلإ لسوتيو ؛ عرزفلا فئاخلا نامأ هنإف « ةمحرلاب هيلع دوجي نأ هبر وعلي وهو

 زوفلاو ةاجنلا ةزعلا بر لأسيو « رافغلا ميحرلا هنإ ؟ هاوس اهرفغي لهو « هماثاو هبونذ رفغي نأ

 لوقيو « لسرلاو ةكئالملاو نييبنلا ريخ ىبرعلا هلوسر ىلع ىلصي نأ هلأسي اك « الحارو اميقم
 دوجولا ىف للعلا ةلعو ىرذلا ىلإ اهعفري ىذلا ىلاعملا ريسكإو . نوكلا رسو دوجولا حور هنإ

 ١١( ابهذ ندعملا لوحت ةدام : ريسكالا 059 . ةبيطلا ةيكذلا اهعحئار : اهاير .
 ص ناتسبلا (؟) ٠١5 . ) 00ىف لوألا رهشلا جرب : لمحلا . ةلاغا : ةرادلا

 ):( ةيدنلا ءارضخلا : لضخلا (8) . 55 ص ناويدلا .

 ٠ ماثالا . رازوألا 6(
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 توكلا رس هت ةيدمحملا ةقيقحلا نع هريغو ىريصوبلا هلاق ام لك عمجي تيبلا اذهو . هعيمج

 ىحضلا سمش تحضتا اماط شرعلا هلإ هيلع ىّلص لوقيو . هءايضو هرون دمتسي اهنمو « هتلعو
 ناصغأ تلظ ام هباحصأو فارشألا هلآ لع اضيأ للصو « رهدلا لاوط ىأ , عيبرلا ةئمزأ ىف
 . نمزلا رم للع ىأ هيلث ةنأير نابلا

 لك هيف هيف مظنيل ىتح ةطرفم ةرثك ىوبنلا حيدملا رثكي هيفو « ىنامشعلا دهعلا ىلإ ىضملنو

 كنيس ىفوتملا نوكنلا ميركلا ءديع لثم اناويد هيف مظني لقو : رثكأ وأ هةح لم 0

 ادبم لعجو _ مجعملا فورح ىلع هبتر دقو ىوبنلا يدملا ىف ناويد هلذإ م 15”؟مه ٠١
 ةلمججو « نيما دمحم هاجب ىنفشا مهللا » : فورحل عرم افرح ةيفاق لك تايبأ نم ةعومجم /

 ةسمخ ةزمهلا ةيفاق ىفف انايبأ اهلثم فرح لك ىف « افرح كورشحو ةسمحخت ةغيصلا هله فورح

 كنس ناويدلا مظن نم نوكفلا ىهتناو ع فورا رخأ ىلإ اذكهو 6 اتيب لورشعو

 : هنم هللا هافشف ع شارفلا همزلأ ةنسلا هذه ىف للشب بيصأ دق ناكو م ١157مه ١
 اتمجرت ىذلا ىناسملتلا ىسادنملا ديعس هرصاعي ناكو . هبر ىلإ لسوتلا ىف ةفلتخم دئاصق هلو
 رعشلا نم اريثك مظنو « حيصفلا رعشلاو ىبعشلا رعشلا نيب عمجي ناكو ءاجلا ءارعش ىف هل
 لهأ نيب تعاشو « ةقيقعلا م اهامس تيب ةئامئالث وحن ىف ةيوب ةديصقب هيف رهتشاو ' لد

 أد رو 3 ذاتسألا " هرشل ىذلا ناويدلا ىفو . . صاخلا هناونع جرش د لكلو م عر

 لفكو قسحب ماسق نم ريخ ةمحر : انيف ثوعللا دمحا
 "”لضتنم رس هللا بيبحو قداص ةيمأ هللا ةلبا
 اجو رع هير نم اهّبلاب ُهْرْدَي - ىلجت ذإ - ىلأحت دق را رق # 2 “َ 2 2
 ©6لؤر لصأولل قربلاك قفاحخ العلل دوج نتم ىطتماف

 للكل ماسلا نم ىوطي ىنملل ىقتراوا اليل وللا للشر مآ
 للملا 0 مزعل ولواو هنفلخ ىلص روربللا مدأ

 ل يبت فرط هللبيق ىأر الام هي نم ىأر دق

 نيمألا هلل ةيآ ؛ اهادأر قوقحلا ىعر نم لع ( نيملاعلل ةيده 56 ثوعبمل دمج هنإ ؟ ةينارونلا

 هريس ىف رتخيتو اهز لفر (5) .5 ١ صرانوب جار ذاتسألا قيقيغ ىسادنملاديعسناويد 01(

 . قابطلا ديري : للكلا . تاومسلا ديري : حاسلا (1) . عاجش : لضتنم (0)

 ا



 جرعي هل قارُبلا رخسف  ءاهبلا نم ةلاهب هللا همح- دقو « هليبس ىف دهاجملا ربل هبيبححو قداصلا

 : هتازجعم نايب ىف ىسادنملا ديعس ضيفيو . هل اميركت اليل لسرلا ّمأو  عبسلا تاومسلا ىلإ هب

 اميركت اعيمج لسرلا نود نم انلوسر هب صح هللا نإ لوقيو جارعما ةزجعم ىلإ دوعي مث
 : ©0الئاق ةيناث ةيوبن ةحدم ىف لوسرلا دلوم نع ىسادنملا ثدحتيو . ميركت هلئامي ال

 (1) وشم قلخلا ىطد ىفالتلا | ا هحعافش 5 ىدذلا نيسمألا َظ

 2 0 طلو ران نم ب ودلوم دتع ىرسك ناويإ ضقنأو

 (©روحتم حبصلا َُذَه رْجَقلا ىف نأك رجس ىف رولا هنم قفألا للجو
 2 ومجبللا ىغو ىف اهناك ةضك أر بُهشلا لويخ ءامسلا ىفو
 روحلاو نادلولا ىفطصملا دلومب 2ةتملع ذإ شرعلا تحت لزاخلا ىفو
 !”ريمامزلا ريطلا نم اهتيرطو اسهرشم عاس و تهدزاو تنيزت
 ريبكتو ل ياهت كئالمللو ةدجاس نذللا نوصغلا مايخلا لوح

 ناسنإ لك موي ربكألا رشحلا موي هتعافش ىججرت ىذلا نيمألا لوسرلا هط نإ لوقي وهو
 لسرلا نأ ا ىلزألا مدقلاو قلخلا ىف لسرلا قبس دق . هرصب تحت اروشنم ىوطملا هلمع ىري
 ىرسك ناويإ ضقنا دقف « هدلوم موي ىتش تازجعم تثدح ٍدقلو . قلخلا ةيتب هيف نوقباس

 ىف رون هنم قفألا معو « انورق ةجهوتم ةلعتشم تلظ نأ دعب سوجمملا ٍسرفلا ران تافطناو
 . هب اراشيتسا رولا اذه رجف ىف مجد ةيعكلا ىلإ اهريغو ليإلا ىّدَه نأ نظ ىتح ؛ . رحسلا

 دلومب تحرف نيعلا روحلاو نادلولا نإ لوقيو . ريباتز - اهتألم - بهشلا نإف ءامسلا ىف امأ
 ةنيللا نوصغلا ىتحو « ىناغألا فلتخمب رويطلا اهتتغو ارورسو اوهز تالتماو تنيزتو لوسرلا
 . اريبكت تربكو ةكئالملا تللهو  اًركش اهبرل تدجس مايخلا لوح ةمعانلا

 ةيشلا 4 ضرافلا نيو ىريصوبلا ىتقيرط 9 4 ضراعم "هلي هحدامو ىدمحما بانجلا

 ىف ميركتلا ( للح )١ فراطم هفنللأو ع هناوضر قهشنمبي هللا هنحتأ ( ىتالجناملا دمحأ سابعلا وبأ

 . عسلت ةرشجس : روبنز ممج ريياتزلا 0( . 5 ص ىناسملتل ىسادنملا فيسس نأ ويد 89

 . 89/7 فلخلا فيرعت رظنا 00 ْ . جهوتو لامتشا : ريعست (1)
 ظ . اكن اهريغو لبالا نم هب ىحضي ام : ىدفلا (5)
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 دنع سمشلا رهييو © قوريو برطي ام هتايدلوم نم تبث ىوانفحلا لوقيو « هتانج ىلاعأ

 : ؟!هحشوم نم هلوق كلذ نمف « قورشلا
 السلا ٌرُقاو ٌرايدلا .كلتب ىل فَي ٌراطِتلا ىداح للاب
 مالي فيك  ىِدْحَو ةلبص ٌركذاو دجت برع ىلع مْلَس

 ماقمل عم غو بلا كلتل اًتوش | ْحومَدلا هترداب ْنَم
 ملسيو ) مالسلا هثرقيو بيبحلا رايدب فقي نأ ةلفاقلا ىا راطقلا ىداح لع هللاب ىداني وهو

 أاقوش عومدلا هتردتبأ نم مالي فيك لءاستيو « دجولاو ةبابصلا باحصا « دجن برع لع

 ركذو ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا ءارعش نم ىتالجناملاو . ميظعلا هماقمو اهنكاسو عوبرلا كلت
 ءاجو : لوقيو « ةيدنلا راهزألاب ىرزت ةيدلوم دئاصق هعيمج ىوبن ناويد. هل ناك هنأ رامع نبا
 روهشملا دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ انخيش ةعاربلا قو ةغالبلا نابحس « هلايلات ) هفلخ ايلصم

 : لوقي هيفو ىتالجنالا حشوم رارغ ىلع ايوبن احشوم هل دشنأو . ىلع نبا مساب

 ةاركلا ثيح رازملا كاذب جّرع  ٌرافَقلا ىواط هللا
 مارغلا رح '2لاصرولا كاذب درباو لالا عبرب جرع

 ماثتلا هل بيبحلايب هلمش نا بيئثكلا قوشملا بسح

 ُهاريطنتا امل رامج ٍداّوفلا ىفو  ٌرايدلا انيلع تأت

 ىلاعملا لزنم وحن جرع « ماركلا ةبحألا رازم وحن جرع رافقلا عطاق اي هللاب : لوقي ىلع نباو
 تدعب دقلو . بيبحلاب ىلمش عمتجا نأ ىبسحو داّوفلا ىف ةبرطضملا رانلا لاصولا اذهب درو
 هسفن رامع نب دمحألو . ةيماح اران مرطضت بهتلملا دجولا نم عطق داؤفلا ىفو « رايدلا انع

 : ةحشوم ىف

 نابكرلا ىفتقي 2 ىّبرلا رهز نم تاب اميسن اي
 نابا لّيهأ اًيط امالس ىنم نلمحا

 دجت تدب نإ اَقبَع امالس ىنم نارقا

 دْجَو هفش اعيش اهيلإ اًبلق ىل نإ
 رابك نم دعي ناك كلذ عمو « نيتقباسلا نيتحشوملا نع ةجرد اهبولسأ طبهي هتحشومو

 ٠ تاعوضوملا نم هريغو فصولا ىف ريثك رعش هلو « ىرجملا رشع ىناثلا نرقلا ىف ءارعشلا
 ثدحتنو . تاحشوملاو دئاصقلا نم تاموظنم ىلع لمتشي « ىوبنلا يدملا ىف ناويد هل ناك لاقيو

 . نييرئازجلا ىوبنلا حيدملا ءارعش مها راطعلا هللا دبع نب دمحم هللا ديع ىبأ نع نآلا

 . اهدعب امو
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 راظعلا هللا دبع نب )دمحم

 هناويد رخخآ ىف هنع القن اذكه « راطعلا نب دمحم نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم وه

 نيعملا بذعلا درولا » : اضيأ هامسو « رشبلا ديس حدم ىف رردلا مظن » : ماعم ىذلا ىوبنلا
 فخأ هنأل ناويدلا هب رهتشا ىذلا وه لوألا مسالاو « نيعمجأ قلخلا ديس دلوم ىف
 ةنس نايعش نم ىناثلا ةعمجلا موي ةوحض هنم غارفلا ناك » : هماتخ ىف ءاجو ء فرطاو
 كلذو « هيف اهتعدوأ هئاشنإ ىلع تمدقت اهنإف « دئاصق عبرأ ادع ام ةئامتسو نيعستو تس
 ىه ةجيتمو . « ةجيتُم ضرأ نم ةيقيرفإ ىصقأ نم ةنغزم ىنب رئازج « رئازجلا ةنيدمب
 سيفنلا ناويدلا اذه مظن نم غرف دق نوكي كلذبو . رئازجلا ةنيدم هيف عقت ىذلا ميلقالإ
 ىقرشملا راطعلا نباب وه سيل » : ىرقملا لوقيو م 8١؟91/ه 95 ةنس رئازجلا ةنيدمي
 رخأتم كلذ نإف [م 498١/ه ملال ةئس ىفوتملا] ىومحلا ةجح نبال ارصاعم ناك ىذلا
 ىف ىوس ناكم ىف الو نامز ىف ال اقفتي ملف ىقرشم كلذو ىبرغم اذهو .. اذه نع
 نب دمحم نأ - ىوانفحلا كلذ ىف هعبتو - ىرقملا ركذيو . « راطعلا نياب امهكارتشا
 طبض ةءارق هيلع هأرق هنأو راطعلا نبا همظان نع تاويدلا ىور ىرهشتألا نيمألا نب دج

 ماع رخخاوأ ةدعقلا ىذ ىف رئازجلا ةنيدم ىف مكحلا عضومب هلصأب ةلباقم ةياورو حيحصتو
 م ١.مك/اه ا. ةنس ىف ناك راطعلا نبا نأ ىلع صنلا اذه لديو . هئامعبسو ةعبس
 امثداب « هعئاور ضعبب هنم انءاجو « هناويد ىلع ىرقملا علطا دقو . رئازجلا ةنيدمي ايضاق
 امهيلي « روطش عبرأ فرح لكلو ع ةيئاجحلا فورحلا ددعب ةداع نوكت هيفاوقو 2« سيدستي

 : ©)هل سيدست ىف هلوقك رود لكب امهيف مرتلي فرح نايهتني نارطش
 لّمَجألا ئهبلا ضؤوّرلا ىلع اولَص لمكألا ربثملا ٍرْدَبلا ىلع اولَص
 لحم هزنأل ,ىقرأل ىفطصملا لقْحألا بنل ىداحلا ىلع اولص
 اميلست اومُّلسو هيلع ارْلَص اميدقت هلحو مدقت هيف

 اهيلع ىناحلا هتمأل ىداحلا رطاعلا ّىهبلا ضورلاو لماكلا ريثما ردبلا ىلع اولص لوقي وهو
 لسرلا نود هدحو هيف مدقت ماقم عورأو هزنأل هبر هب دعص ىذلا ىفطصملا : اهادهب ىفتخاو

 رطش عم رود لك ىف رركي ريخألا رطشلاو . اميلست اومّلسو هيلع اولص « هبو ىجاني اعيمج
 هنم ركذن « اًيناث اسيدست راطعلل ىرقملا رك ذيو . سيدستلل اًعيدب اًيتوص انينر اثدحم ميملاب هتنم

 : رودلا اذه

 )١( هه./7 ىراتفحلا مساقلا ىبأل فلخلا 2 ةعبط) ىرقملل بيطلا حفن راطعلا ةمجرت ىف رظنا .

 (سابع ناسحإ .د 90/ 48٠١نيقباسلا نيعجرملا سفن (؟) فيرعت باتكو اهدعب امو .
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 رق ع ءه اس 2 0 م ِ يأ ا # ص 2
 هردق مظاعت دق نم ىلع اولص هرخف ىمانت دق نم ىلع اولص

 ةرد قسانت دق نم ىلع اولص هرشن رات دق ْنَم ىلع اوُلّص ءكر ىلا م | رد 7

 اليصأو ةركب هيلع اولص اليلكإ هدجل ءانسلا دَْقَع

 قلخلا ةبحم دايدزاو ومن ىف موي لك لب دح دنع فقي ال هرخف نم ىلع اولص لوقي وهو
 هرطع نم ىلع اولص . ةيلعلا تاذلا دتعو سانلا دنع هردق مظاعتي نم ىلع اولص . هبر ةبحمو هل

 فرشلا هل دقع دقو « ةمكحم قاسنأ ىف هعابتأل درطت هميلاعت ءىلال نمو « بناج لك نم حوفي
 ىمال رطش عم رود لك رطشلا اذهب متخيو . اليصأو ةركب هيلع اولص « اًميظع اًجات دجملاو

 : ادشنم برك ل لوسرلاو برشي ارا ىلإ ائكماظ انينح هل ةديصق . ىف راطما ثميو ٠ هلبق

 بدعي دابا كارينب 2

 بكسي 0 انيلع ادب ميدل ا نيب هب انف
 بسنت دماخلا تاعشأ هيلأف دمحم لامحكلا 8 ةدايسلا زاح

 برقيو اضرلا درو ىلإ ىنذدي اشيفشو اينو انبوب - ٠ 2 0 ل عع 11 وَ
 بيطأو سوفنلا ىف ىكذأ هاير ىرلا رهز نم َسافنألا تباط نإ

 المي جرألاب اهبوبه ىف اهطالتخاو « ابيط حايرلا عم انل تدهأ برغي نإ لوقي راطعلاو
 هبح ىبن مظعأ ىلإ اقوش هلولاو ةبابصلاب بذعملا ىبلق اهعم قرو تقر اهنإ لوقيو « ابرط انبولق
 بكست لازت ال ةباحسب هنم انزف اننإ لوقيو « اهيرك ارم نامزلا ناك امهم بحتسم بذع امئاد
 موي انعيفشو انيبنو انيوبم هنإ « لامكلاو ةدايسلا زاح دقو . ىنامألا نم ديرن ام لكب انيلع

 جيرأ نإ لوقيو . ىربك ةمعن كلذب كبسحو « هللا اضر نم ىنديل هبح نإو « ربكألا عزفل
 . بولقلا ىف بيطأو سوفنلا ىف ىكذأ هنإ « رطعلا هاذش ىلإ ءىش ىف ساقي ال ىبرلا رهز
 : : ميركلا لوسرلا ةرايزو ةبيط ىلإ اقوشتم هلوق نمو

 برش كقورت وأ كقوشت ادبأ
 اهركذ بذعي سفنلا ىف ةنج ىه

 املك اهبلإ أنبتينثي قؤشلاو

 ةفقو َةَبْيَط عبر ىف اذّيح اي

 ىتبابصو ىتعولل اقر ىتح
 هبحر دوجولا ناز نل اًقوش
 انيبنو انبوبحم ىرّولا ٌريح

 برغملا اهنع كيصقي ىتم للف
 بذعا ىنادتلو اهنم برملاو
 بطخي ةكارألا ىلع مامحلا فقو
 بكس عمادملاو بئاكرلا نيب

 بختي نم لك د مدر

 برقيو اضرلا بر ىلإ ىندي
 بلسي ال ىذلا اجلا هب انزح

 يحل



 غ اهركذ هل واحي ىتلا ةنجلا اهنإ « برغملا اهنع هيصقي امئادو برثي راطعلا ف وشنت امئادف

 منرتيو ودشي مامحلا عمس املك اهيلإ نحيل هنإو . ةبوذعو ةوالح رثكأ رثدلاو ا اهنم برقلاو
 ىتح اعاتلم اّببص لطهت هعومدو ةبحألا عبر ىف ةفقو ىنمتيو . راجشألاو كارألا ناصغأ ىلع
 ىذلاو « ةينسلا هتعلطب دوجولا ناز ىذلا ميركلا لوسرلل اقوش « هلثم نوبحملا هيلع فطعيل

 اههاج هب تزاح ىذلا اهيبنو « هتمأ بوبحم « ىرولا ريخ « دابعلا بر اضر نم هبح ىندي
 « هيحصو هنأريج نم هنوروزي نم هيلإ مالسلا لمحيو لوسرلاب ديشيو . ةيملعلا اهتناكمو
 :٠ ادشنم

 ةهرهاب رامقألا ىلع اَنْسُح ديزي  ادبأ ةرون ارد نيبنلا ىسأ

 هرثأم افاعضأ لْمّرلا ىلع تبرأ مجع نمو برع نم قلخلا لضفأو
 هرخاز ضاف بذع ملعلا نم ٌرحج هرظنم قار ضع ملحلا نم ضْوَر
 ةهرئاز تنأ بيبح ماقم ىلإ لوف نامزلا هايقلب حاص ٌداج نإ
 0 ةرئارج هئصتقأت وندلا مار بفثد مرغم ص لاح هل فرصو

 هركاذ تنأ ِس بئاغ امف برغ هبرغ رادلا ةديعب كانه ٌركذاو

 ةرماع هللا لوسر لحم لإ دمأ الو ءا السلا ىدهأ

 نوكت نيح رامقألا رون ىلع انسح ديزي هرونو « اردق نييبنلا مظعأ هنأب لوسرلا فصي وهو
 ءاصحإ لمرلا فاعضأ هرثامو « مجع نمو برع نم ةماع قلخلا لضفأ وهو « ةلماك ارودب
 هجتيو . هرخاز ضيفي ملعلا نم بذع رحبو « هرظنم قوري ملخلا نم هاز ضورأ هنإو ؛ ادعو
 هترايزب هتبابص هل فصي نأ هيلإ بلطيف « هترايز ىلإ ةلحرلاب فورظلا هتدعسأ نم ضعب ىلإ
 زجاع رادلا ديعب لاح ركذا هل لوقيو « هبونذ هتدعبأو هنم بارتقالا لواح فيكو « همارغو
 هسفن ليختيو . ةياهن الو ةياغ الو دح الب برثي ىلإ مالسلا ىدهيل هنإو . هيلإ لوصولا نع

 : اجهتبم دشنيف « اهبارتو ةييطب ةانيع تلحتكا دقو

 0)بسابسلا هتلّوط دق ام قولا نم ترصق ةَبيط مالعأ تدب الو
 بكر باسجلا كاذ ىلإ تئحو انعرمد ْتضافو انمّلسو انفقو
 !بئارثلا انم بّرتْلا كاذب تباطو اهبرت قوشلا نم انكلّيقو اناز

 برام موسرلا كلت ىف بلقللو ةهرزن دهاعملا كلت نم نيمعللف
 بلاطملا ىضقت برقلا ماقم ىف هل ةردق لج ىذلا لْسّرلا ديس تَوَح
 بجاح سئجملا نم هيقرت ىف هل ادب امو قايطلا عيسلا ىلإ ىفرت

 )١( ردصلا ماظع : يئارتلا (”9 >> . هبونذ : هرئارج . كالفلا ىلع ىفشأ : فند مرغم ,
 ) )1ةالقلاو ةزافملا : بسيس عمج بسابسلا .
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 بك اوكلاو ادب امل ىّجّدلا ردبو هرونب راهنلا سمش تقرشأ دقل

 بئاغ - كقحو - ىبلق ام تبغ نإو هربقل لوصرولاب ىبلق للعأ
 برافملا ههغ بيرغ ٌءلدن احزان تنك نإو هيدانأ ىنإو
 دق تناك ىتلا قوشلا اطمح ترصق ةئيدملا ىأ ةبيط تامالع تدب نيح هنإ لوقي راطعلاو

 اوفقو دقف - لوقي اك -- هتحرف مظعأ امو ٠ برعلا ةريزجو ايقيرفإ ىف قيرطلا تازافم اهتلّوط
 مهنإ لوقيو . لزانملا هذحل بئاكرلا مهعم تنحو « بيبحلا عوبر وأ ةبيط خوبر ىلع اوملسو

 كلت دهاشمب نويعلا تّمعنو « مهتدففاو مهرودص هب تباطو رطعلا ةبيط بارت اولبقو اولزن
 ىذلاو « بلاطملا هدنع باجت ىذلا لسرلا ديس دهاعملا كلت توح ذإ « بولقلا تمعنو دهاعملا

 رونتل هنإو . بجحلا هنود نم تعفرو ةقبط دعب ةقبط عبسلا تاومسلا ىلإ ليربج هب لعص

 نم راطعلا قيفي امنأكو . بكاوكلاو رمقلاو سمشلا دمتست هرون نمو « ىلزأ رون « صلاخ
 ع لوسرلا ةرايزب هسفن ىنمي هنإ لوقيو ؛ اهحريي م رئارجلا ةنيدم ىف لازي ال هسفن ىريف 2( هملح

 امظلا دشأ ءىماظ بيرغ ءادن هيدانإ لظاسو ع هيدانأ ىناو « ابئاغ سيل ىبلق نإف هنع تبغ نإو

 . فيرشلا رطعلا هرب ةيؤرل



 لو الار شصقلا

 هباتكو رشللا
 ١

 اياصولاو بطخلا

 م الا/ل"/ه .١٠ ةنس اهسيسأت ذنم ةيمتسرلا ةلودلا عم اياصولاو بطخلا رثكت نأ ىعيبط

 نولازي ل اهتمئأ ناكو « ةيضايإ ةلود تناك ذإ م ٠ د ؟91 ةئس اهمكح ةلم ٠ ءاهتت ىلإ

 نم مهيلع مهنولوي نم ةعاط مهبطخ ضعب ىف مهيلإ نرباطي دق دقو « ةينيدلا هضورمب ءايقلاو

 (اه 5١١ - ١الا ) متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مهمامإ دنع اناقلي 5 « ممتالو

 ءامعز عمجج دقف « هنع ابئان باطخلا ىبأ نب حمسلا اهنع هتبيغ ىف ترهات ىلع ىلو نيح

 : ؟')هلئاق وييسر اهلهأو ترهات

 هتيلو دق اذنأ اهو او( كيرا ايم « سف لع كتر دقو دقو « قاف لع ربصأ ال ىنأو ىتلودل

 لدعلا ةداج نع دي و ع نيملسملا 6 ريس مكيف راس م هرمأل دايقنالاو ةعاطلا اونسحأق مكيلع

 ٠ « انتفلاخمي أ برلا طخسبي ندوي م بكت ري مو »ع فاصتنالاو

 ةعلب وظو (؛ عيدبلا ناولأل الو مجسلا بورِضل فلكت هيف سيل ةبطخلا نم روثأملا اذهو

 تناك ةبطخلا هذه ةلكاش ىلعو . لوألا ىمالسالا ردصلا ىف بطخلا ةغلك ةلوبقم ةلزج
 باهولا دبع نب حلفأ ريزو ىتاوللا هللادبع ةيصوك ةلودلا هذه ْمايأ ىف اياصولا

 : ©9ةروصلا هذه ىلع درطت ىهو (ه4.8١ )51١-

 لهأ راثا عابتابو « نالعإلاو رسلا ىف ميظعلا هللا ىوقتب ىسفنو ىناوخإ مكيصوم ىنإ »

 : مهفلاخخ نم رانلاب دعوأ هللا نإف نيملسملا راثأ اوفتقاف « هتيصعم نم هنع ىهن امع ءاهتنالاو

 دعب نم لوسرلا ققاشي ْنَموو» : ىلاعتو كرابت لاق ذإ « هلوسر فلاخو هفلاحت نم اهب دعوأ اك

 رمع راتخم ديحأ روتك دلل ايبيل ىف ىناقثلا طاشنلا (5) مجار ذاتسالل هتفاقثو هخيرات : ىبرعلا برغملا رظنا )١(

 . املا ص . 55 صرانوب
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 اوقتاف . «اريصع تءاسو متهج هلصنو ىلوت ام هْلَون نينمّوملا ليبس ريغ ْعِبيو ىدحلا هل نيبت ام
 كامهنالا نم رذحلاب مكيلعو .. ليلجلاو ليلقلا ىف مكتمئأ راثآ ةفلاخم اورذحاو ىناوخإ هللا

 بضغو كلذ نع ىهن ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نإف هنع رجزلا دعب فالخلاو رشلا ىف
 ةيقت ءاضيب ( ةلاسرلا ىأ ) اهب مكتعجام دعي ( ايندلا ىأ ) اهيف متنأ نوكمهنمأ : لاقو هنم

 . ©« ةلهس ةحم“ ةيفيتح

 ىلوأ لوقي م عابتالا نإف « ةيضابالا ةمئأ نم ةوعدلا لهأ عابتاو ىوقتلاب ىصوي وهو

 ىلع ديعب نم امهب احولم ىوينلا ثيدحلاو نارقلاب جتحي « ةيوق ةنيصر هتغلو « عادتبالا نم
 نب دمحم ناظقيلا ىبأ مامالل ةماع ةظع ةيضايرلا راهزألا بحاص ركذيو . هدقتعم ةحص

 لبجو ترهات ىف هاياعر عيمج ىلإ اههجو ( ه 74١ - 78١ ) باهولا دبع نب حلفأ

 : ("لوقي اهيفو © ةسوفن

 نع رّجزلاو « هتعاط موزلو هللا ىوقت هيلع نوُضاحتيو دابعلا هب ىصاوتت ام لضفأ نإ »
 رشاعم مكيلعو . حلاصلا لمعلاو بيطلا لوقلا نم باوثلا ثروي اميف بيغرتلاو « هتيصعم

 هيف ريغتتو راصبألا هيف صخشت مويل دادعتسالاو بهاتلاو هللا ىلع مودقلل ْيهتلاب نيملسملا
 لمح تاذ لك عضتو ؛ تعضرأ امع ةعضرم لك لهذتإ# و : نادلولا هيف بيشيو « ناولألا
 مكحر - |اوملعاو . «ديدش هللا باذع نكلو ىراكسب مه أمو ىراكس ىانلا ىرتو اهلمح

 اًعرما هللا محرف « مهنم فرولخلا تلقو اوضرقنا دق ةوعدلا هذهب نيمئاقلا ملعلا لها نأ - هللا

 نع لدعو لل ءاض نم لع ضقتلا ملعلا بلط ىف هلل اهدصرأو « هسفن بستحا املسم

 ال ةملك نوكت ىتح « هدابع نم نيققحملا ٌداضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاهنم

 نم نيضاملا عابتا نيملسملا رشاعم مكيلعو . اقوهز لطابلاو ايلعلا ىه ملسو هيلع هللا ىلص
  مهادهب اودتهاو ؛ مهراثأ اوفتقاف ) مكتوعد لهأ نم نيحلاصلا مكتمئأ نم نيمدقتملاو مكفالسأ

 . « مجهانم نع ليملاو مهقيرط نع غيزلا ورذحاو

 ةيضابالا نم هتوعد لهأ ةحارص هتظع ىف وعدي حلفأ نب دمحم ناظقيلا ابأ مامالا نأ حضاوو
 جاهنم نع هيأر ىف اولدع نيذلا اهموصخ دض « اهنع عافدلل اهوبستحيو مهسفنا اودصري نأ

 نم ةمئألا ءالؤه هيلع عضاوت ام عابتا ىلإ مهوعديو « مهتمئأ نم قحلا لهأ جاهنمو هللا لوسر
 ةعيدب ةظع ( هه 545 78١- ) فسوي متاح ىبأ هنبالو . ةعامجلا نيفلاخم اهب اوتمآ ءىدابم

 : ©9لوقي اهيفو ةعمجلا مايأ هدهع ىف ةيضابالا جراوخلا اهب بطخي ناك

 . ١9/8 ص رمع . 52١ ص قنورابلل ةيضايرلا راهزألا (1)
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 نامز هيلع لمتشي ال « هئالب نسحب اعيمج مهدّمغتو « هئامعنب قلخلا ادجا ىذلا هللدمحلا م
 امل لاقف ناخند ىهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث نامزألاو نكامألا قلعت « ناكم هب طيحي الو
 ريغ نم اهعرتخاو « ريدقت نسحأ اهردقف «نيعئاط انينأ اتلاق اهرك وأ اًعْوَط اًيثا. ضرأللو
 : ةضراعملاو ةكرشلا نع ارابكتسا دحأب اهيلع نعتسي ملو « ةنياعملاب كَرْذت ٍةدمعأب اهعفري مل « ريظن
 نارقلا لعج ( نيقلاخلا نسحُأ هللا كرابتف ) نيطايشلل اموجر اهيف لعجو « نيرظانلل اهنيزو
 هءايلوأ اعدو « نيفلاخسملا نيب امكحو «٠ نيعزاتتملل اجلمو « نينمؤملل ىدهو « نيقتملل امامإ

 هللا لاقف « هلوسر لوق ىلإ عوجرلاب هليوأت ىف عزاتتلا دنع مهرمأو « هليزنت عابتا ىلإ نينمؤملا
 . «مكدم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي : لجو زع

 ادب دقف « ىبدألا رشنلا ةباتك ىف ثدح زيبك روطت ةياهن روصت ةظعلا وأ ةبطخلا هذهو
 متاح ىبأ مامإلا هنبإ دنع ىقرلا اذه عستاو , حلفأ نب دمحم ناظقيلا ىبأ مامإلا دنع اطيسب
 عجسلا نم اهيف عيشي ام ثيح نم اضيأ لب ء بسحف ظافلألا باختنا ثيح نم ال فسوي
 نييدامحلا رصع ىف رئازجلا ىقرشو ةياجب ىضمتو . ةقيقدلا تالباقملاو تارابعلا ىف نزاوتلا نمو
 ىف :ءابطخخ ءامسأ بتكلا ىف ددرتتو « تاظعلاو ةباطخلا ىف ةيانعلاب نييصفحلا مث نيدحوملاو
 ىوس « مهبطخ نم اياظشي ىتح ظفتحمت ال بتكلا نكلو ةنيطنسقي وأ ةياجبب مظعألا عماجلا
 : ةغيلبلا وأ ةحيصفلا هبطخخ نم اكيش اوركذي نأ نود كلذب نوفتكيو . ناسللاو ملقلا حيصف ناكو نيدحوملا عماج وأ اهب ةبصقلا عماج وأ ةياجبب مظعألا عماجلا ةبطحخ ىلو انالف نإ الثم لاقي نأ
 قلخلا ءاعدتساو ريكذتلاب اهيف لغتشاو ةياجب نكس ىنارهولا ظعاولا مامت ابأ نإ الثم نولوقي وأ
 رثن ىف تاظعلا نم اروص دجن نأ نكميو . هظعاوم نم ةملك انل ركذت الو « ىلاعت هللا بابل
 هددري ناك امم تاملك فطتعقنو « تاولصلا بقع ةفوصتملا اهددري ناك ىتلا داروألاو راكذألا
 لاوقأ ضعب ددريو اعبرتم هالصم ىف سلجي ناك ذإ حبصلا ةالص بقع ىلارحلا دمحأ نب ىلع
 : ("2هنم هل

 تّيثم اي « هيلإ الإ أجلم الو ىجنم ال نم تاحبس « هبضغ هتمحر تقبس نم ناحبس ه
 ملعلا « ىزتك ةقثلا « ىسنأ هللا ركذ ٠ ىساسأ بحلا « ىنيد لصأ لقعلا . ىبلق تبث بولقلا
 داهجلا « ىبسح ةعاطلا « ىتوق نيقيلا « ىتفرح دهزلا « ىتمينغ اضرلا , ىئادر ربصلا « ىجارس
 . . « ةالصلا ىف ىنيع ةرق « ىقلخ

 لك سانلا عامسأ خرفت تناك راكذألاو دا روألاو ءايطخلا ظعاوم نم فالالا لب تائلاو
 انايحأ نوبتكي حالصلا لهأو كاسنلا ناكو . رئازجلا دالي نم امهريغو ةنيطنسقو ةياجب ىف موب

 )١( ىع ةيارهلا ناونع ١57 .

 ؟



 كلذ نم «لاملاو ةثرولل ةنايص مهلاومأ :نم هوعدوتسا امو مهيلهأو مهتيرذ ىعري نأ مهبرل ةيصو
 اهيفو "77 5ةنس ةنيطنسقب ىفوتملا ىمرضحلا ميعن نبال ةياردلا ناونع بحاص اهاور ةيصو
 : )لوقي

 ظفحو « نيملعلا كلمو « ءايحألا قزرو « ءايشألا قلنخ ىذلا هللا دبعلا عدوأ ام اذه »
 ارهاظ همعن نم مهلوخ ام عيمجو هيأ لهأو هلهأو هيبأ دلو عيمج هعدوأ « نيضرألاو تاومسلا
 نم هيلإ اربتو « هلك كلذ ىف هظفحتساو « هتياعر ىلإ هملسأو « هتنامآ ىلإ كلذ رّيصو « انطابو

 ليكولا « لمهي ال ىذلا ظيفحلا وه ( هلاضفأ ) هلّوطو هلضف ىوس جري ملو « هتوقو هلوح
 لازيال ىذلا ريخألاو « لوطتيو معني ىذلا لوألا « لخييال ىذلا داوجلا « لفغيال ىذلا
 . « لوحتي الو

 نود اوفع عجسلا اهيف ءىجي دقو « ةافصم ةبختنم ظافلأ ىلارحلا ظافلأ لثم ةيصولا ظافلأو
 ةظفللا نيب ةمءالملاب نونعي هباحصا ذحناو « روطتي ذحنأ دق ناك رغنلا نأ ىلع لدت ىهو « دصق

 0 . ملكلا نم أرقي وأ عمسي امب عماسلل اعاتمإو عمسلل ءاضرإ ةظفللاو

 انيار ةصاخ ناسملتو ىبرغلا اهمسق ىلإ رئازجلا نم ىقرشلا مسقلاو ةياجب انكرت اذإو
 ريهاشم نم ةفئاط لوألا اهئرجب داولا دبع ىنب نم كولملا ركذ ىف قوسي داورلا ةيغب بحاص
 ىفوتملاو ةفوصتملا ءارعش نيب هركذ راملا ماجحلا دمحأ نب دمحم هللادبع ىبأ لثم اهظاعوو اهئابطخ
 - اني رم 5 - هل ركذيو « هنامز لها ظعاو : ةيغبلا ىف نودلخت نب ىيحي هيمسيو ١85" ةئس

 نيذلا ظاعولا ءابطخلا رابك نمو . « نيظعاولا ةجحمو نيظفاحلا ةجح »م همسا ظعولا ىف اباتك

 ءارعش نيب هيبأل مجرتملا ىجرزخلا شيعلا ىبأ نب ميحرلا دبع داورلا ةيغب بحاص مهركذي
 هللا دبع دمحم وبأ هرصاعي ناكو « همامإو ناسملتب مظعألا عماجلا بيطخ ناكو « ةيفوصلا
 « كلذب رهتشا ىتح هظعو ىف ءاكبلا ريثك ناكو م 4١١/ه 54١" ةنس ىفوتملا ىصاجملا

 نمو . ةميق ظعاوم هل تناكو « هنم ةيشحخو ىلاعت هللا نم ءايح ءامسلا ىلإ هفرط عفري ال ناكو
 . نامسلتب مظعألا عماجلا بيطخ م ١؛.١.ماه م١١ ةنس ىفوتملا ىنابقعلا ديعس هدعب ظاعولا

 دولجلا هظعو نم رعشقت تناك نم مهنم نآو ءابطخلا ءالؤه ظعاوم ةعور نع ارابخأ أرقنو
 هيعماس ىكيي ناك نم مهنمو « هرصب تحت ميحجلا ىري هنأكو ةرخألا باذع نم هل ضرعي ال

 - ةليلق ولو - اياظشب ةفلاسلا روصعلا ظفتحم مل كلذ عمو . هرجاوز نم دروي امو هظعاومب

 . مهظعاومو مهبط نم

 ناسملت خويش نم الو مهئانبأل ةينايزلا ةلودلا ماكح نم ال ناسملت نع اياصو انلصت ملو

 . 5# ص ةياردلا ناونع (1)



 ىناثلا ىموم ومح ويأ ناطلسلا اهي ىصوأ باتك ىلإ تلاحتسا ةريبك ةيصو ادع اميف مهذيمالعل

 اهلعج دقو « كولملا ةسايس ىف كولسلا ةطسأو م اهامسو نيفشات ابا هنبا (ه الا - الث. ١

 لع ىعبني أميف حئاصن لوألا بابلاو « ةيلمعلا ةسايسلا نع ةملدقم اهيدي نيب باوبأ ةعبرأ ىف

 دعاوقب صاخ ىناثلا بابلاو « شيجلاب ةيانعلاو لاملا ةنايصو ىوقنلاو لدعلا نم مالا وأ كلاملا

 , وفعلاو ملحلاو مركلاو ةعاجشلا ىهو « مكحلاو كلملا نيزت ىتلا تافصلاب صاخ ثلاغلا

 همكح ميقتسيو « هيف هحئاصن عبتيل نيفشات ىبأ هنبال هعضو هناب باتكلا ةمتاخ ىف حّرصيو

 . بورخلا 8 (١)ةعاحشلا نع هنبأل هاياصو صعب ىربكلا ةيصولا هذه نم فطتقنو ع هةكلمو

 هيلإ نئمطتو « ءادعألا هبهرت « اعاطم اروصنم ناك « اعاجش كلملا ناك اذإ ب ايد

 اذإو . بولطملاو بلاطلا هتوطس فاخيو « بورحلا عقاوم ىف هشيج هب دتعي ؛ ءايلو الا

 ارباص « كسفن ىلع امكاح نوكت نا كتياغف « لاطبالاب لاطبالا تطلتخاو « لاتقلا تمحتقا

 حزحزتت الو , تابثلا اهب ٌمزاتلف « كشيج بلق ىه ىنلا كتقاس ىلإ اًرظان , ؟9كشأج ىف انباث
 رسكنأ تإو )ع (؟)ةامكلا نيلتاقملاو 6 ةامحلاو (9داحمزالا كتاش دشتلو 0 تاهجلا نم هيج ىلإ

 تابث عم نيحانجلا راسكنا نإف « هببسب لقتنت الو « هب متهت الف كشيج نم نيحانجلا دحأ
 بلقلا تايار تناك اذإ هنال . رسي امب كيلع دئاع اذه لثم يف ربصلاو «ء رضي ال بلقلا

 رفظلل ىجرأو « ©0نيخلا نم ركسعلل انامآو « نيحانجلل انصح كلذ ناك رازت هلوبطو قفخت
 . « نيبناجلا عوجر دنع ودعلاب

 نيحانجلا دحأ ىف ىأر اذإو « هشيج بلق ىف تبثي نأ ةكرعملا محتلت نيح هنبا حصني وهو
 ىتحو « مزهنم هنا نظيو فقوملا شوشتي ال ىتح « ركاسعلا نم هعم نمب هيلإ ليمي ال اراسكنا

 هنبا ىصويو . رصنلا شيجلل بتكيو ةكرعملا ىلإ امهدري بلقلا تابث نإف ناحانجلا رسكنا ول

 ىلإ اودوعيو نيحانجلا داوقل ةودق نوكيل رأزت هلوبطو قفخت هبلق ىف شيجلا تايار لظت نا
 عم الإ ةحيحص نوكت ال ةعاجشلا نأ هنبال احضوم ومح وبأ رمتسيو . ةكرعملا نم مهعقاوم
 . كلملا لاوز ىلإو كلملا ىلإ ىدّوي اروهت حبصت دق لب ةمومذم نوكتف هنودب اما ء ديدسلا ىارلا

 لب « بسحف قيشر بختنم ظفلو قيفد ركف نم لمحت ام ةليوطلا ةيصولا هذه ىف انتفلي الو

 رئازجلاب ىقر ىبدألا رثنلا نأب ةيوق ةداهش ىهو « امكحم اعجس ةعوجسم اهنأ اضيأ اهيف انتفلي
 ( هعماس هب بلخي ىذلا همالك سرج ىف ركفي بتاكلا حبصا ثيحب ؛« ىرجملا نماثلا نرقلا ىف

 )١1( عاجشلا : دجن ممج داجنألا (") باتك نم كلاثلا بالا نم ةعاجشلا ةدعاق رطنا .
 . حلسملا مادقملا : ىمك عمج ةامكلا (4) . كواسلا ةطسار
 . كالملا : نيحلا ه١ . كبلق : كشاح (١؟)
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 ةملكلا عم ىتأي ثيحب قايسلا ىف تاملكلا نيب مئالي بتاكلا نإف « بسحف كلذ سيل اضيأو
 « سانجلا وأ سناجتلا نم انول اهعم فلؤت ىتلاو اهبحاصت نأ نسحي ىتلا اهتقيفرو اهتقيقشب

 . هيلإ هبذجيو ئراقلا وأ عماسلا قوري ىتح

 اوناك ءابطخخ نع -- هل ةقباسلا بقحلا ىف انعمم ا - انعمس ىنامثعلا دهعلا ىلإ انيضم اذإو

 مهنم نوعمسي امب نورهبتيو ةعمجلا ةبطخ ىف محل نوعمتجي سانلا تاكو « ظعولا ىف نيعراب

 ىف هل » : الئاق ىنوبلا هللادبع نب ىفطصم خيشلا ةباطخب ىرجحلا رشع .ىداحلا نرقلا ىف
 (راقولا ) ةنيكسلاو « دتمتو (قانعألا ) ىداوهلا هيلإ ليمت ىذلا ءاقلالاو « دتشملا دعاسلا بطخلا
 قحأ « ىنهذب هتباطخ تقلعو « ُىنسب تلقع ذنم َرأ ملو « دترت الف راصبألا اهيلإ بذجت ىتلا

 نم ةيا هظعو ىف وه كلذكو .. اهبابسأ لمكتساو اهطرش ىفوتسا ةعانص « اهيلع ذوحتسا
 نم الو « هنم بطخخأ ىرقلا مأ ىلإ رئازجلا ةرضح نم عمسي مل هنأ هار نم معز « هرطاف تايآ

 ريظن هل سيل ىذلا زاتمملا بيطخلا اذهو . 206 لئاممب نكي مل حاضافألا نم دحاو الإ هينادي
 نمب انلاب امف « هتباطخ نم ءىش هنع رثزي مل ةكم : ىرقلا مأ ىلإ زئازجلا ةنيدم نم هظعو ىف
 امهم اثارت اوعاضا نييرئازجلا نم فالسالا نأ ققحلا نمو . ةباطخلا ةعور نم هغلبم نوغليي ال

 . ةقد رثكأ اخيرات ىرئارجلا بدالل خرْؤن نأ اننكمأل انتلصو اهنأ ول ةيبدأ ظعاوم نم

" 

 ةيناويدلا لئاسرلا

 اباتك امل تذختاو « ةلود اهيف تدجو اذإ الإ ةمأ ىف ةيناويدلا لئاسرلا دجوت ال نأ ىعيبط
 نع ردصت ناب ارشبم ترهات ىف ةيمتسرلا ةلودلا مايق ناكو « ةيناويدلا لئاسرلا اهنع نوبتكي

 نم دجوي الو ةيناويدلا لئاسرلا دجوتو ةلودلا دجوت دقو « ةفلتخم ةيناويد لئاسر اهماكح

 لثم نورخاتم باتك اهلقانتيو نّودت ةيمتسرلا ةلودلا لئاسر دجن اننأ ريغ « اهليجستب متهي
 باهولا دبع مامالل ةلاسر كلذ نمف « ةيضايرلا راهزألا ىف ىنورابلاو ريسلا ىف ىحامشلا

 َىب نب حمسلا هيلاو ناكو 3 هنولاوي اوناكو سلبارط لها ىلا اهب 1-5 اه ١ ١ذ/ا١ - 5١١

 : ؟ةيلاتلا ةلاسرلا مهيلإ بتكف « هوعجارو هريغ مهضعب فلختساو « ىفوت باطخلا

 دقو « هنع كاهن امع ءاهتنالاو ء هب مكرمأ ال عابتالاو « هللا ىوقتب كرما ىنإف دعب امأ »

 . ١18ص (رئازجلاب ةنيطنسق عبط) ىخامشلل ريسلا (1) . 1١1/9 هللادعس روتكدلل ىفاقثلا رئازجلا خيرات (1)

 فغي



 ريخلا لهأ درو هل « افلخ » سانلا ضعب فالختساو حمسلا ةافو نم هب ىلإ متيتك ام ىنغلب

 هتيلوت ىبأ نمو «نيملسملا ةريس أطخأ دقف همامإ اضر ريغ نم « افلخخ » ىَّلو نم نإف « كلذ

 ىلو ىتلا هتلامع ىلع حمسلا مكنم هلمعتسا لماع لك عجريلف اذه ىباتك ماتا اذإف «باصأ دقن
 مكلعل « ةبوتلا اوعجارو « مكئراب ىلإ اوبوتو ( ىرمأ هيتأي ىتحف « . حمسلا نب فلخ الإ اهيلع

 . © نوحلفت

 فرع هيلع ىرج امو مامالا قح نيبت ذإ « اهنم ةبولطملا ةياغلا ىدؤت اهزاجيإ عم ةلاسرلاو
 مامالا دض ال أطخلاب حمسلا دعب افلخ ىلو نم لعف فصتو « نيملسملا مهيمسيو نيضابالا
 هل حصت الف ةيعرشلا ةفص هل نوكت نأ نم همرحتو « مِهْفْرَعو نيملسملا دض اضيأ لب هدحو

 اليوط حلفأ هنبا دهع ناكو . مثإ نم هيف اوعقو امم ةبوتلا . مهيلإ بلطيو « لاحب سانلا ةيالو
 ذإ ةسوفن لبج نم رصن نب ثافت مهنم « راوثلا ضعب هيلع جرخنو ء(اه 748 ) 11١-

 ( ةيلاتلا ةلاسرلا اهرحنا ناك لئاسرلا نم اددع هعم لدابتف « هدقن نم رثكيو هتمامإ ىف نعطي كاك
 : ©0لوقي اهيفو « راصتخالا نم ائيش اهرصتخنس كلذلو « ةليوط ىهو

 ىدتهي الو « تاحلاصلا متت هتمعنب ىذلا « ائيلإ نسحملا « انيلع معنملا هلل دمحلاف دعب امأ :
 نم افلخ انلعجو « هنيدل اناده ذإ انيلإ نسحما وهو « انيلع ةنلا هلف ؛ هقيفوتو هنوعب الإ دتهم

 كوعدأو « هيف كلل حيصنأ « بانك ريغ كيلإ تبتك دق . نيدتهملا انتمئأو « نيحلاصلا انفالسأ دعب
 نيد ىف كل ءاضرأ الو « هركأ ام الإ كيف انلامع نم ىنغليي ال كلذ لك ىنو « كدشر ىلإ

 ةريس فلاخ نم لك علخب هيف هيف مهترمأ « انلامع ىلإ اروشنم اباتك تررح ىتح « ايند الو
 . كلذ طخست كلنأك ابنتك ىلإ تبتكف . مهتريس ريغب راسو « مهتقيرط ريغ عدتبو . نيملسملا

 ىف ىعسي نم رزازأ الو « كلذ لعفي ىذلاب تنك ام ؟ اننيد ىف عدتبل نم رزازأ ىنأ ىرتأ
 هب بتك 1 تنك نإف « كنم ةءاربلاب انباتك ىف انرمأ انإ تلق مث . ىدحلا ىلع انك ام انفالخ
 كلذ انباتك انيتك ام اننأل « انتعامج نم ئصقمو ( كنم ) ةءاربلاب قوقحم تناف انلامع انيلإ
 نع ىصقمو ( هنم ) ةءاربلاب قوقحم وهف .. انفالسأ فالخ اننيد ىف عدتبا نم لك نأ ىلع الإ

 كسفنب تللحأو « كنم ةءاربلا انل تحبأ ىذلا تنأف مهنم تنأ نكت نإف « نيملسملا ةعامج
 كسفن نع بذكو « هنم ءافتنالا رهظأف كلذك نكت ل نإو « كريغبو كي هلعفن نأ دبال ام
 اباتك كيلإ بتاك ريغ ىنإو ... اهبجوتستو اهقحتست ىتلا ةلاحلاب اندنع توكتل كنع ليق ام

 . « ناعتسملا هّللاو « بحت ثيحب انسفنأ نم كلزنتف « هّبحن ام انيلإ ىهتتا اذإ الإ اذه دعب

 : ةدايقلا ةسلس هدي ىف ىه ذإ « باهولا دبع هوبأ نكمت امم عورأب هتغل نم نكمتم حلفأو

 ١( //؟ ةيضايرلا راهزألا 1١98 .
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 هتوعد لهأل امامإو نيحلاصلا هفالسأل افلخ هراتخا ىذلا وه هللا لعجيو « ءاشي ام اهفّرصي وهو
 ةلاسرلا ىنب دقو . هتدارإو هتئيشمل انايصعو هللا ةعاط ىلع اجورخ هيلع ثافت جورخ لعجي ىتح
 ةصاخو ةيسايسلا هتكنح ىلع لدي امم « ةيناث ةرات بيهرتلاو ديدهتلاو ةرات بيغرتلاو ةنيالملا ىلع

 ذإ ايضار هنم ثافن هيلإ لخدي ىتح هعيراصم ىلع احوتفم بيرقتلاو بيغرتلا باب لعج نأ

 : ()ةرويصلا هذهب هاياعر عيمج ىلإ اهب بتك ةماع ةلاسر حلفألو . بحلاو دولا ثيحب هنم لزني

 خسانت دعب انأقبأو ( مد هيلع دمحمب انمركأو ع مالسالا ىلإ اناده ىذلا هلل دمحلا و

 ةقّدصمو ؛ غيلبتلاب اهيبنل ةدهاش اطسو ةمأ هللا اهلعج ىتلا ةمّركملا ةمألا ىف انجرخأ ىتح « مألا
 ع هتمحرو هللا نم انَم ءالسلا مهيلع ءايبنألا نم غالبلاب مألا عيمج ىلع ةدهاشو « ءايبنألا عيمجل
 : ةبلغلاو حالفلا هل نمضو ءادعألا ىلع رصنلاب هدعوو ؛ ىدملاب ُهنْيَع ادمحم هّيبن انيلإ لسرأو
 4 نإو كبر نم كيلإ لزنا ام لب لوسرلا اهيأ ايه : لجو زع هللا لاق « ةمصعلاب هدعوو

 هيلع - - ىف «نيرناكل موقلا ىدهي ال هللا نإ سانلا نم كمصعي هّللاو هتلاسر تغلب امف لعفت
 ىلع ظلغو « هّردع دهاجو ؛ هير ليبس ىلإ اعدو « هتمأل حصنو' « هب هللا هرمأ ام - مالسلا
 ع هتدم تضقنا ىتح « اًميحر افوءر - هللا هفصو اك - مهل ناكف « نينمؤملل نالو « رافكلا

 قبت ملف « مكي لمعلا ٌروكشم ىعّسلا ٌدومحم هضبقف « هدنع ام هبر هل راتخاو « هنايأ تينفو
 هللا نم ةمحر « اهبانتجاب رمأو « اهنع رجزو الإ ةكلملا ا ىلإ ةيعادلا رشلا لاصحخ نم ةلصخ
 ذخألاو « هقحب مايقلاو هليبس ىف داهجلاب ىلاعت رمأ مث . اريثك كلذ ىلع دمحلا هلف « هدابعب

 , فوهلملا 0 : ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب مال ضرفو « هنع ىهن امع ءاهتنالاو « هرمأب
 هبزح لهأل تبثت الو « ةوعد ناطيشلل موقت ال ىكل « نيملاظلل عمقلاو « مولظملا عم مايقلاو

 وهو « هزازعإو نيدلا دامع ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاف « مكح مهل ذفني 3 ع مدق
 هقحب مايقلاو ميظعلا هللا ىوقتي نيملسملا رشعم مكيلعف . ىلاعت هل ةبجاولا قوقحلا ةيداتو داهجلا
 دعو ام كلذب اولانتل ءهتاضرم بلطو هتعاطب مايقلاب هللا ىلإ اوبرقتو « هفلاخ وأ كاوه قفاو اميف

 . © باملا مركو باوثلا ليزج نم

 هتمأل نييف هجو ريخ ىلع هبر هرمأ !؟ ةلاسرلا لب هع لوسرلا نإ هتظع ىف لوقي حلفأو
 هتمأل ةمحر ناكو هيعاودو رشلا لاصخ لك نع رجزو « رافكلا دهاجو ةيلالا ىهاونلاو رماوألا

 هل ىرمت ىلإ ةوعدلا ددريو . نيملاظلا عمقو ركدملا نع ىهنلاو فورعملاب رم 1 اهيلع هللا ضرفو

 . باملا نسحو باوثلا ليزج عيطملا ىقتلا هب لاني ام « هتاضرم بلطو هتعاطو

 «ه8808 ةنس ةيمتسرلا ةلودلا ىلع ىدهملا ةيعاد ىعيشلا هللا ديبع وبأ ىضقو

 . 7١4 /7 ةيضايرلا راهزألا (19
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 نيكلب نب دامح ىلوتو ىرجملا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف انحبصأ اذإ ىتح ةلود رئازجلا ىف مقت 2
 (ه4.5-1419) ةياجب ةعلق ىف دامح ىنب ةلود سسأو لالقتسالا ىلع لمع طسوألا برغملا نأش
 زيزعلا نب ىيحي اهماكح رخخأ ناكو . فصنو نرق وحن ءابآلا نع ءانبألا اهثري تلظو
 سلبارطو سنوتو رئازجلا عم اهمضو هدالبو هتلود ىلع نمؤملا دبع ىلوتسا هنمو (هه 47-514)
 ناويد امل ناكو « ةلودلا نوكش ىلع فارشالل نيواود ذختت ةلودلا هذه تناكو . هتلود ىلإ
 هركذ « ريرفد نباب فورعملا بتاكلا ادمحم هللا دبع ابآ مهنم ركذت « باتكلا ضعب هيف غبن ءاشنإ
 : ةيناطلسلا ةباتكلا ىف نيفرصتملا ةيدامحلا ةلودلا باتك دحأ : هنع لاقو « ةديرخلا بحاص
 ركسع مامأ ةياجب ةنيلم نم رف دقو ىدامحلا زيزعلا نب ىبجي اهناطلس نع اهبتك ةلاسر هل ركذو

 : ©)لوقي اهيفو « هتلود نم نييبرقلا برعلا ءارمأ ضعبب اهيف دجنتسي نمّوملا دبع
 ىذلا هئازج لع اليرعتو « ردقلل اميلستو اًضر « ّرسو ءاش ام ىلع هللا دمحم نحنو انباتك ه

 حن حال ام هبحصو هلا ىلعو « رشبلا ريخ دمحم ىبنلا ىلع ىلصنو « ركش نم هب ىزجي
 رفتسا « مّيضو انتلود ىف ناخخ ْنَم راثآ حبقل ء عقو ام عقي نأ هللا دارأ امل هنإف دعبو « رحسب
 ثيح ا : 0 رفكلا هيلع 55 59 2 ىترغأو « ©؟9نانشلا انتالوم لهأ
 نمك مهيلع ليوعتلاو مهب ةناعتسالا ىف اًنكف « نورصيي ال ثيح نم اومرو « نورذحي ال
 لجو : مهركم تفي ىتح « ءاّمِص ةّيح ىلإ ثيبخ ؟9ٌليص نم رفيو « ءادب ءاد نم ىفشتسي
 ةذلغم ىلإ انلمو « ةنتفلا ةلحم انلزتعا كلذ دنعف . مهيلإ مهرمأ لابو درو  مهرمأ ىفالتلا نع
 : َهَدُع مهملل هارت انك نم رفتسنو « ةدجلا لهأ مهنم دجنتسن لاله ءايحأ ىف انثعبو « ةنمألا
 . « رصانخلا هيلع ىتثتو : رطاخلا مهلي ْنَم لوأ رمألا اذه ىف متنأو

 نم عيطتسي ام اهل رفوي ذإ « اريثك الو اليلق ال عاجسألا :لمهي ال هتلاسر ىف ريرفد نباو

 ةمءالملاو ظافلألا ءافطصاب ةيانعلا عم « هب قطنت نيح ةنسلالاو هيلإ ىغصت نيح عامسألا ذلي ىتح
 نمحرلا دبع مساقلا ا ةيدامحلا ةلودلا هذه باتك نم ةديرخلا ىف دامعلا ركذو . تاملكلا ني
 هنبالو هل بتكي لظو « هل ابتاك 547 ةنس نمُوملا دبع هذختا ىذلا ىملاقلاب فورعملا بتاكلا
 نيدحوملا دنع ىياتكلا هلمع ىف همدخي ناكو ع هةمج رثي هيصتحتس و ىفوت نإ ىلإ هدعب نم عسي

 درفنسو 4 ىنارهولا رر نبأ امه رصاعي ناكو 3 ةمج رت هل درفتسو 3 هتافو ىتح ب وهعي هنبآل

 فورعملا راكنإو دوحجلا : نارفكلا (6) (ةيسنوتلا رادلا رشن) ىناهبصألا دامعلل ةديرخلا )١(
 . ىعنأ : لص (4) , ١/ 4/١

 . ةئيغضلاو دقحلا : ناتشلا (؟)
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 ركذيو « نيديجملا باتكلا ضعب ذاختاب نومتهي ةياجب ىف ةالولا ضعب لظو . ةمجرت اضيأ هل
 دمتعملا ناك هيلع : لوقيو « عباسلا نرقلا ىف ىسيلغولا دمحم ةياردلا ناونع بحاص مهنيب نم

 . ؟اباوجو ءاشنإ ةيناطلسلا تابطاخملا ىف هتقو ىف

 ةماعزي ةينايزلا ةلودلا اهيف نوسسوي داولا دبع ىنب اندجو ناسملت ىلإ ةياجب انكرت اذإو

 درجمبو 2غ فصنو نورف ةثالث وحن ةلودلا كلت لظتو م /ها 71 ةنس ذنم نسارمشَي
 نييسلدنألا ءابدألا عربأ نم اييدأ ذختاو نيواودلا اهيف سسأ هترسأ كلم نسارمغي سسأ نأ
 ءارمأل هلبق بتك « ةيسرم لهأ نم ىقفاغلا باطخخ ني هللا ديع نب دمحم ركب وبأ وه هل ابتاك
 لو ءم 1١778 /ه 57 ةئنس اعيرس ىفوت هنأ ريغ ء هل 2؟ايتاك هذختاف ناسملت لزنو ةطانرغ

 نبأ ريبكلا رعاشلا نأ نم نودلح نب ىيحي هيلإ راشأ م الإ هذعب هباتكم رك دب نوخرؤوملا نعي

 هنبال بتكي - ودبي 5 - لظو « هل بتكي ناك حمدملا ءارعش نبي هل مجرتملا ىناسملتلا سيمح

 7.7 ةنس ةأجف اهب ىباتكلا هلمعو ناسملت كرتي هارنو ( ه ل١ - 58١ ) لوألا نامثع

 ىباتكلا هلمع ىف هوفلخ نم مهأ نمو . ةأجف ىفوتيو سلدنألا مث ةتبس وحن ههجو ىلويو
 رصم لزتيو . 775 ةنس ©)طساوأب ىفوتملا ةيده نب روصنم نب دمحم هللا دبع وبأ ناسملتي
 رصم نع انياتك ىفو م 180ه مه 1/5 ةنس اهب ىفوتملا ةلجح ىبأ نبا وه ىناسملت بيدأ
 ىسوم وحاب نأ داورلا ةيغب بحاص ركذيو . « ةبابصلا ناويد » هباتكل ليلحتو هنع ةسارد

 (9.ب دمحم هللا دبع ابأ هتلود لئاسرل ةزيمملا ةمالعلا ةباتكل راما ( ه ١ 75٠ - 74١ ىنالا

 باتك ىف فقن امنإ نحنو . نيواودلا ةساير اهبحاص ىلإ دنست تناك ابلاغو « شوشملا نب دمحم
 اذإو . اقيقد افصو اهفصن نأ عيطتسن ثيحب مهتاباتك ىلع فقن الو « ءامسأ ىلع ةينايزلا ةلودلا
 كللذ ناإف مهتاباتك ىف عجسلا عويش ةيدامحلا ةلودلا رصع ىف ةياجب باتك ىلع انلظح اال انك

 ىسوم ومح ىبأ دنع هانظحال دقو « ةرشخم نباو ىنارهولاو ىملاقلا مساقلا ىبأ دنع رمتسيس
 خيرات هباتك ىف ىستلا هللا دبع نب دمحت لاثمأ نم نوخرؤملا ىتحو « هنبال ةليوطلا هتيصو ىف
 مهميدقت ىف ةصاخو انايحأ عجسلا نم ةيخيراتلا مهتباتك نولخي ال نودلحخ نب ىبحيو نايز ىنب
 نادزت ثيحب تارابعلا تاياهن نيب ةمءالمللاو سرجلا لامجب هيف نونعي مهنإف نيينايزلا ءارمالل

 . مهنمز ىف بدألا ةيلح عجسلاب

 ةلودلا نأل ةيبرعلاب ةيناويدلا لئاسرلا ةباتك تفعض هيفو « ىنامثعلا دهعلا ىلإ ىضمنو
 ىف الإ ةيناويدلا اهتاروشنمو اهلئاسر ىف ةيكرتلا ةغللا ىلع دمتعت تناكو ةيكرت تناك ةمكاحلا

 « ةنيطنسق ىف دما جاحلاو ريبكلا دمحتو شادكب لمحم : مه نيدودعم ةالو وأ تاوشاب دوهع

 )١( ص ةياردلا ناونع 787٠ . ) )*9داورلا ةيغب ١/ ١١5 ص تاتسبلاو 7١8 .

 داورلا ةيغب (؟) ١/ ١74 /؟ ةطاحالاو ١98 . ) )4داورلا ةيغب ١/ ١77 .
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 ( ةيمسرلا تالماعملا ىف ةيكرتلا ذختي لظف مهادع نم امأ . ةيبرعلا نوقذحي اباتك محل اوذختا مهنإف
 نم ةقبط اطوح ّفتلت تناك ىتلا ةيبرعلا ةيناويدلا ةباتكلا نأش نم كلذ فعضأ بير نودبو
 ىف امأ « ةيبدألا هتعارب ىف هئالمز ىلع زايتمالا لواحي مهنم لكو « نيسفانتملا نيزاتمملا باتكلا
 ةكاكرو فعض نم ولخت ال ةعوجسم ةغلب بتكي نأ بتاكلا بسحو « سفانت الف دهعلا اذه
  نوعلا ضعب هنم ابلاط شادكب دمحم ىلإ اهمدق ىلاقلا دمحم ىمسي بتاكل ةلاسر نمو . انايحأ
 : ©)لوقي اهيفو

 : كرتلا تاداسلا زازعإ نم هدارأ امب لدعلا ساطسق ميقمو كلملا كلام ىلاعت هللا ّلَج د
 « فينملا زعلا اذهو ريبكلا كلملا اذهب مهرثأاو « فينحلا نيدلا ةملك مهب ىلاعتو هناحبس عمج
 قالخألا مراكمب مهصخو ؛ فيرشتلاو ةعفرلل لصا مهو ةيلاعلا بترلا نم مهبهو امب مهفرشو
 : دانعلاو ةنتفلا ران مهتكوشب دمحأو « دابعلل ةمحر رطقلا اذهب مهلعجو « رادقألا ةهازنو
 ىقيي نأ هللا لأسن « راطقألا هذهب هناحبس هنم افطل « دالبلا مهب تنمأو لجسلا مهب , تكلف
 .. رامعألا ءاضقناو روهدلا رورم ل اع مهيف كلملا دلخي نأو « بانج لك ىلع ايلاع ديعسلا مهبانج

 لضنأب صوصخملا « رباكألاو كولملا ناطلس انالوم انديسب نيملسملا ىلع ْنَم ىلاعت هّللا نإف دعبو
 : نيدلاو ايندلا حالص « لماعلا ملاعلا « لضافلا ناطلسلا « لداعلا مامالا « رثاملاو لئامشلا
 ءارمألا تاجرد ىف هل عفرو ءاردب ةلالجلا ءام“ ىف هللا هعلطأ ىذلا « نيملسملاو مالسإلا ناطلس

 : هتلود ميركب اجهتبم نيدلا حبصاف ء اركذو اليمج ءانث قلخلا ةنسلأ لع هل ىرجأو « اردق
 . « هتلوص ميظعب امضتهم رفكلا بانجو

 ةغيصلا نكلو ةيلاعلا بترلا لهأ كرتلاف « ديدشلا فلكتلا نم ةلاسرلا ىف ىرجي ام حضاوو

 ةرابعلا ليطيو . فيرشتلاو ةعفرلل لصأ مهو » : هلوق اهيلإ فيضيف عجسلا ثيح نم متت ال
 ىتح ةرابعلا لاطأف اهدعب ءارلا ةعجس هيلع تصعتساو « دابعلل » : ةعجس ىلع عقي ىتح اهدعي
 لاو هفاصوأو شادكب دمحم باقلأ نم رثكأ دقو . « راطقألا » : هلوقب اهداريإ نم نكمت
 حبصأ امنأكو « ةلاسرلا ىف لحمتو فلكت كلذ لكو . ةيعدألا ة ةرثك عب ةغلابلا هل تولش ام
 . ةميدقلا اهترضنو اهتيويح ةيناويدلا ةلاسرلا ىلإ دوعت نأ بعصلا نم

 ب

 ةيصخشلا لئاسرلا

 ةيضايالا نأ الولو 2 ةيصخشلا لئاسرلا ليجستب ركبم مامتهأ رئازجلاب نكي م هنأ ودي

 )١( /'؟ ىناقثلا رئازجلا حيرات ١95 .
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 نمزلا دي نم تطقس وأ تعاضل ةيمتسرلا ةلودلا ماكح- ةيناويدلا لئاسرلا نيودتب اومتها

 بيبرلا نبا ىلع ىبأ ةلاسر ىلوألا بقحلا نع انتلصو ةمهم ةيرئازج ةيصخش ةلاسر لوأو

 لاقو « جذومنألا » : هباتك ىف قيشر نبا هل مجرت ىذلا ىترهاتلا ىميمتلا دمحم نب نسحلا

 ةلاسرلا ركذي حلو م ١٠./ه 47١ ةنس ىفوت هنإو ترهات هتدلب ىف اليوط ءاضقلا ىلوت هنإ

 ةريغملا ىبأ ةمجرت ىف لاق ذإ « ةريخذلا هباتك ىف ماسب نيا اهركذ امنإو « اهيلإ راشأ الو

 : ؟7اهيف لوقي ةعقر بيبرلا نب ىلع وبأ هيلإ بتك : مزح نب باهولا دبع

 عةفّرَط لك دصقمو . لضف لك ةرارق ناك ذإ « سلدنألا ّلهأ ؟دلب ىف تركف رىإ

 م دنعف ةعاضب ٍتدّسك نإو « ُبلْجَت مكيلإف ةعانص وأ ةراجت تراب نإ « ةفحت لك ةرومو
 للا هس

 مهعفرو 4 هلهأو ملعلل مهتبحو ظ كرام ةلالجو 4 هئايدا روشوو ع, هئاملع ةرثك عم 25 / ةفعت

 تمظعو « ةتعاجش هتمدق نم نومدقي ؛ برخلا لاجر ىف مهتريس كلذكو « بدأ هعفر ْنَم

 ملعو ح لماخلا هنو 4 (0نابسملا هدقأو 4 نابجلا كلذ م دنع عجشيف : هتياكن بورتلا ىف

 ىف كلذ عم مه مث « مولعلا ىف سانلا سفانتو .. كبل رعشو ٠ نقلا قطنو « لهاجل

 اودّلقو : مهنايعأ لئاضف أونود راصمألا ءاملع نأ لجأ نم طيرفتلا ةياهنو « ريصقتلا ةياغ

 اوقبأف « ءاملعلاو ةاضقلاو « ءارزولاو باتكلاو « ءارمألاو كولملا رابخأو مهراطقأ ٌرئام بتكلا

 0 مدراوتتتسأ ع مواملعو . ( نيرخال ىف قدص لناس 0 ١ 0 ىف اركذ مهل

 بع م ( قيحس ٍناكم ىف را هب رت وأ دا ةاافطخت )وأ « في نأ فتم

 لئاضف ىف ( ادادم ) اسقن لمعتسي ُُن هذلب [ لهأ ]رخافم [ عمج ] ىف اسفن مهنم لحأ

 . هئاملعو هتاضف نساحمب اساطرق دوس الو « هئارزوو هناك بقانمي املق لب الو : هك ولم

 لوقلل دجول « هنايب نم لامهالا ضبق ام طسبو « هناسل نم لافغالا لقع ام قلطأ ول هنأ ىلع
 . كلانه كلاسملا هيلع ْقيضَت ملو « اغاسم

 زوحيل ؛ ءاملعلا ءاسؤر نم همدقت نم 2وأُش بلطي نأ مهنم دحأ لك مه نكلو

 قلَح ىف ىِّجش ريصيو , لفغد ©9ظكب ذخأيو « لبقم نبا "حقب زوفيو شح قبسلا بصق

 ١١( ةريخذلا ١/١ .  )9ةياغ : وأش .
 )١( رفظلاو زوفلا ىف هحدقب لئثمتي رعاش لبقم نبا (0) . جورت : قفنت .
  )”9همظكي ذ-اي . برعلا دنع ريبك ةباست : لفغد (8) . فئاخلا بئاحلا : نابيطا :

 ) )4همظكب ذخأي : ةملكلا لصأو « بسنلا ملع ىف هلئامي . ءارعشلا ةروس نم سابتقا
 ) )5هريغو ملعلا نم ءرملا دنع ام ىلع كاسمالا . جحلا ةروس نم سابنقا .

 ففر



 عهركذ تامو ع هعم هملع نفذ « هتينم - لعب - هتمرتخاو ؛ هتيغب كردأ اذإف ' (9 ايسعلا ىبأ

 نيواود ارمْلا 5 مهرك ذ ءاقبل اولاتحا راصمألا ءاملع نم هركذ نمد مو - هرب .عطقناو

 اوفلأو : مكئاملع نم كلذ لثم ناك نإ تلق نإف . دبأل لوط دّدجتي ركذ اهب مهل ىقي

 ةحور الإ مكنيبو اننيب سيل هنأل ؛ قيقحت اهبحصي مل ىرعد هذهف « انيلإ لضت ل ةهتكل ابنك -
 الْضف « روبقلا ىف نم اندلي ععسأل ( رودصم م دلبب ؟)ثفن ول « براق ةلحر وأ « بكار
 ىذلا مكنم هبر دبع نبا ناويد أوقلت 5 ؛ لوبقلاب هلوق اوقلتو 5 روصقلاو رودلا ىف نمَع

 : هدقع )ةلطساو هدلب لئاضف لعجي مل ذإ « مولا ضعب هيف هقحلي هنأ ىلع . ©دقعلاب هام
 فيسب را لاطأو « ©) زصفملا أطخخأو + لّوطو رثكأ هنكل , هكلس ةميتي هكولم َبقانمو

 "شاف . مهمهي ام لافغإو « مهينعي ام كرت نم هباحصأب لعق ام هب دعقو ع 29 اصقمريغ

 . «هللا ءاش نإ « ةيضقلا لْصَف كديبو « ةّيلجلا كلذ ىف كدنع ناك نإ - هللا كدشرأ - كاأ

 ىف ماكحإ نم ةيصخشلا لئاسرلا رثن هباصأ ام ىلع لدأل اهمامتب ةلاسرلا تركذ دقو
 ةرثكو ةج وأ زملا نم هب رهتشا امو طظحاحلا برولسأ نع ةلاسرلا بولسأ ب رتقيل ىتحح < ةغابصلا

 اوفع ةعجس تثدح نإو « ةبقاعتم عاجسأب اهتاياهن دحتت نأ نود لباقتت تارابعلاف « فدارتلا
 بناجب رعشنو . تارابعلا ىف فدارتلاوا لداعتلا ىلإ امل ةليثم نع ]بيبرلا نبل لدعي ام ناعرس

 نيسابتقالا عضو مكحأ اك اهبيترت مكحأ ع ةلوقصم ةلزج ظافلألا ؛ ةمكحم ةغايصلا نأ كلذ
 نع نيسادنأل لساكت ىف © ةريبعتك « تاراعتسالاو تايانكلا ىف فارطإل عم « اهين نيينارقل

 « مهبتانمب امل يب م هنإ : ءارزولاو باتكلا نع ةباتكلا لمأ نمع لوقيو 4« حرزحرتي 27

 ىلع » : الئاق ةراعتسالا ىلإ ةيانكلا كرتيو . منع ةيثكلل دادم ىف هملق سمغي م هنأ دصقي

 هتفاقث لغتسيو . « هنايب نم لامهالا ضيف ام طسيو « هناسل نم لافغالا لقع ام قلطأ ول هنأ

 ىذلا لبقم نبا حدقب زوفيو , قبسلا بصق لغتسيلو : لوقي ذإ « رفظلاو زوفلا نع ريبعتلا ىف

 ع باسنألا ملعب ةروهشملا هتردق ىف هيواسي امناك لفغَد مظكب نحخأيو 1 هزوفب هرعش ىف ىنغت

 در نيح ةريرم ةصخب مامن وبأ هباصأ ام وحن ىلع لثيمعلا ىبأ قلح ىف ةّصغو ىجُس  حيصيو

 : هل لاق نيح ىسلدنألا مزح نب ةريغملا ىبأ هبطاخمل بيبرلا نبا فّطلتو . امحفم در هيلع

 . دقعلا طسو ىف ةريبكلا ةرهوجلا : دقعلا ةطساو (:) هل لوقي مامت ىبأل ضرعت ىذلا وه لئيمعلا وبأ 001(
 برضيو دسجلا ىف نيمظع ىنتلم لك : لصفملا (2) اذا تنأو : هل لاتق مهفي ام رعشلا نم لرقت ال اذال
 . ميسجلا أطخلل الثم ريبعتلا . لاقي ام مهنت ال
 . عطاقلا : فويسلا نم لصقلا (1) . خفت : ثفن ()

 . روهشملا ديرفلا دقعلا باتك وه ()
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 رودلا ىف نمع الضف روبقلا ىف نَم اندلبب عمسأل ( هردصب صضيرم ) رودصم مدل ٌتفن ول د
 هبر دبع نبا نأ كلذ « ةلاسرلا ىف مهملا بيسلا وه ناك امبر الاكشإ هيلع دروأ مث . « روصقلاو

 عبرأ ىف ارارم رصمب عوبطم وهو « ديرفلا دقعلا هامس تادلجم ىف اًيبدأ 1 فلأ ىسلدنألا
 هدلب ءابدأ نع ثيدحلاب هيف نعي ىلو « قرشملا ىف ةيبدألا ةفاقثلا ضرعي هيفو « رابك تادلجم
 دعب امأ ؛ لازغلا ىمحي ىسلدنألا رعاشلل هركذو مهرعش ضعبب هلثمت نم ناك ام الإ هئارعشو

 نيح دابع نب بحاصلا لعج ام رثثو رعشو رابخأ نم هيف امب صلاخ ىقرشم باتكلاف كلذ
 دقعلا باتك ىلع هضارتعا ىف قحم بيبرلا نباو . « انيلإ تدر انتعاضب هذه » : لوقي هيلع علطا
 ع ءارعشو رعشو بائكو رثت نم جتنأ امو هدلب لئاضف ضرعب مل هنأل « هبر دبع نبال ديرفلا

 ىلع . ىقرشملا بدألا هينطاوم لع ضرعي نأو كلذ ىلإ دقعلا هباتكب دصق هبر دبع نبا نأ ريغ

 مهتالو رابخأ ضرعب اونع نييسلدنألا نم نيريثك هبر دبع نبا ءارو نإف « غلاب بيبرلا نبا نأ
 خيرات نع ثدحت هباتك ىفو 778 ةنس ىفوتملا بيبح نب كلملا دبع مهنم ركذن « مهماكحو

 ١45 ةنس ىفوتملا ىزارلا دمحم نب دمحألو ) طسوألا نمحرلا دبع : هرصاعم مايأ ىتح سلدنألا

 حاتتتفا خيرات باتك 07 ةنس ىفوتملا ةيطوقلا نبالو « سلدنألا كولم رابخأ باتك ةرجهلل
 ءاهقفلا رابحتأ ىفو .7.٠ ةنس هللا دبع ريمألا مايأ ةياهن ىتح حتفلا نم هيف ثدحتي سلدنألا

 دمحم نب دمحأ ربلا ديع نبال ءاهقفلا بانك لثم بتك اناقلت فنص لك نم ءاملعلاو ةاضقلاو
 ءابطألا تاقبط ةلدايصلاو ءابطألا بتك نمو 84١ ةئس ىفوتملا ىنشخلل ةبطرق ةاضق خيراتو

 نييوغللاو نييوحنلا تاقبط باتك نييوغللا بتك نمو الالا/ ةنس ىفوتملا لجلج نبال ءامكحلاو
 نبال سلدنألا ءاملع خيرات ةماع نييسلدنألا ءاملعلا بتك نمو 8/4 ةنس ىفوتملا ىديبزلل

 ىلإ ردابت ا؟ مهئاملعو مهكولم قح ىف اورصقي مل نويسلدنألاف . 40 ةنس ىفوتملا ىضرفلا
 ىفو مهيف ماخضلا تادلجملا ةباتك نم بيبرلا نبا نمز دعب نورثكيسو « بيبرلا نبا نظ
 . ماسب نبال ةريخذلاو نايح ىبأل سبتقملا نع الثم فرعن اك ءارعشلا

 ةفيرط ةيبدأ ةيرئازج ةيصخش لئاسر ةيلاتلا بقحلا ىف بدألاو مجارتلا 1-2 لجست الو

 تذحأ اهنأ دكؤملا نمو . لئاسرلا نم عوتلا اذه ةلفغم لظن لب « بيبرلا نبا ةلاسر زارط نم
 سلدنألا نأ كلذ ىلع لمع ام ناكو « ةيدامحلا ةيناويدلا لئاسرلا هب تنادزا ذنم عجسلاب نادزت
 ندم نم اهتاقيقشو ةياجب ىلإ ىرجملا عباسلا نرقلا ذنم اهياتك ةوفص نم ةفئاطب ىقلت تذمأ

 - ةليوط ةرتف لقألا ىلع - اهتطوتساو احزن دقف ؛ رفوألا ظحلا مهنم ةياجبل ناكو « رئازجلا

 ريثات مهل ناك فيكو ةفوصتملا نم اهلزن نمل عضوملا اذه ريغ ىف انضرع دقو « مهنم بتاك ريغ
 . مهتدئفأو مهرودص ىف هنم ريثك رارقتساو مهني ىفوصل رعشلا عويش ىفو اهلهأ ىف ريبك
 هتايح رخآ ىلإ اهنطوتساو نييسلدنألا باتكلا رابك نم اهزن نم لع ةظحالملا سفن ظحالنو
 ناونع باتك ىلإ عجري نمو « سنوت لإ اهنع لحر مث هتايحا نم اًريبك اًرطش اهيف ماقأ وأ

 م



 نرقلا نم رطشو عباسلا نرقلا ىف ةياجيب ءابدألاو ءاملعلل هيف مجرت ىذلا ىنيربغلل ةياردلا
 نويئاجبلا ناكو . ةيسلدنأ مجارتو ةيئاجب مجارت نبي ةموسقم باتكلا مجارت نأ سي سداسلا
 ءازإب انحبصأو قينألا ىسلدنألا قوذلا ىف مهقوذ جمدناو ةيبدألا مهتباتك ىف نوقنأتي اوذحأ
 ردص ىف دجن !؟ مجارتلا بتك ىف ىتحو « ةيناويدلاو ةيصخشلا لئاسرلا ىف ةماع ةقينأ ةباتك
 دنع ةينايزلا ةلودلا كولمب فيرعتلا ىفو « ةياردلا ناونع هباتك ىف ىنيربخلا مجارت نم ريثك
 . ىسنتلا هللا دبع ني دمحمو نودلح نب ىبحي

 - ىرجحلا سداسلا ثرقلا ذنم - رئازجلا ىف. عبطتت تذخأ ةيصخشلا لئاسرلا نإ انلق اذإن
 . نيغلابم نكن مل ةيعيدبلا تانسحملا نم ىلح كلذ ىلإ فيضت تناك دقل لب « عجسلا عباوطب

 : فلكتلا نم اهلحخادي ام عم تامسلا هذه ةيصخشلا لئاسرلل لظتو ىنامثعلا دهعلا ىلإ ىضمنو

 : ةنيطنسقب مالسإلا خيش نوكفلا ميركلا دبع لسار بيطلا حفن بحاص ىرقملا دمحأ ناكو

 لسراأ ىرقملا ناكو : ةماع رئازجلاو هدلب نع جحلل اًديمآ هنونيعي نوينامثعلا رئازجلا :ماكح لظو

 ىرقملا اهتبثأ ةلاسرب هيلع ٌدرف « ال حرش عتصب فطلتي نأ ىنمتي مالكلا ملع ىف ةموظنمب هيلإ

 , اههيقفو اهريبكو اهحلاصو ةنيطنسق ملاع نم هافاو باتك اهنإ اهتجابيد ىف الئاق بيطلا حفن ىف

 نوكفلا ميركلا دبع خيشلا ةمالعلا فلؤملا : رباك نع ارباك دجملا ثراو « رباكألاو ءاملعلا ةلالس
 : ©9)نوكفلا لوقي ميركلا لوسرلا ىلع ةالصلاو ةلمسبلا دعبو . هللا هظفح

 هبلطو ءاعدلا حلاص الإ ديرأ الو « دمحم انديس هيبن ىلع ىللصأو كيلإ هللا دمحأ ىنإ »
 لاوحأ نم تقتحت امل « هيلع احاحلإ ىنظ ىف مهدشأو « هيلإ سانلا ٌسوحأ ىنإف « مكنم
 نع تيمع امناك « ةراّرغلا ايندلا بح ىلع ةرباثما اهتالييخد نم تنطبتساو « ةراّمألا ىسفن
 اهاوه جل ىف اهارتف « لاجرلا لّمك قاتعأ تعطقو « لافطألا سوءر تباشأ ىتلا لاوهألا

 تداقنأ امف تحمجو « تنال امو اهْيَغ ىف تغط « ةضكار اهئاوهش ناديم ىفو « ةضئاخ

 : فارسالاو ىدعتلا نم هانبكترا امع رتّسلاو « فاطلألا َنْسْح لأسأ هللاو ... تماقتسا الو
 انديس اندنس : ميركلا هتصالخ ءاول تحت رشحي نممو « ميظعلا ىمحلا لها نم انلعجي نآو

 ملعلا ىف هللا لاطأ « مكياوج .ىديب لصتا دقو .. ميحرلا فوءرلا ىبنلا انعيفشو انالومو
 اهلينيو « الوحف ءاملعلا نم لهذي ام . مكباطخخ ةغالبو مكظاقلا ةبوذع نم تيأرف « م ءاقب
 : اهلثمي فصوأ نأ نم لقأ انأ تايبأي هومتلُيذ دقو .. اهلومأمو اهلوس هعامسل ؟"ارتجلا ىدل

 هتاجانم لهأ نم مكلعجيو : هتثوعمي مدمي ىلاعت هللا « اهلفتو اهضرفي مئاق ريغ ىنأ ىلع
 ادييقت « ةنجدلا ةءاضإ » : ىنعي ةيمالكلا مكتموظنم ىلع لعجن نأ مكل انتظو .. هترضخ

 )١( نيتبكرلا لع سولجلا : وثجلا (؟) فلخلا فيرعت رظتاو 558/6 بيطلا حفت .
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 رصاقلا ىركف لثم ىلعو « مردق ىلع ال ىردق بسحب ياست اقيفوت هيف هللا نم وجرأ

 .. ميركف ميظع ىلع ال
 نم بجر نماث وأ , عباس ىف تبتك اهنأ ركذيو قلخلا ديس لع ةالصلاب ةلاسرلا متخيو

 ةغلابملا ىلع موقت اهنأو فلكتم عجس نم ةلاسرلا ىف ىرجي ام حضاوو . ةرجهلل ٠١8 ماع

 ةقيقح كلذ نأل ال : ماثالاو تاوهشلا ىف فارساإلا هسفن ىلإ خيشلا بسنيل ىتح ةفرسملا
 سوءر تباشأ ىتلا لاوهألا نع تيمع هسفن نإ لوقيو « تاعجس عنص ديري هنأل نكلو

 فقن وأ اهيصخن نأ نم رثكأ ةلاسرلا ىف تاغلابلاو « لاجرلا لّمك قانعا تعطقو لافطألا

 . اهفصرو تاعجسلا لجأ نم تبلتجا دقو « اهدنع

 ىلع « ةيزعتلا لئاسر ىف ىتح تاغلابملا هذه لثمب ىنامثعلا دهعلا لئاسر ىف ىقتلن امئادو

 هل نبا ىف شودامح نب قازرلا دبع اهب ىزع نيسح نب دمحم ىتفملل ةيزعت ىف دجن ام وحن
 : ؟)هيلإ بتكف ؛ هللا هافوت

 جعاول مرضأو ءاهالبأو نافجألا نم مونلا راطأو :"هاجشأو ناهذألا راحأ ام انغلب د

 نحص ىلع ضافأو ؛ بولقلا 9 راشعأ عّدَّص ىذلاب « قا رتحالا جعاوز ؟9ىكذأو «قاوشألا
 تجيهو (ةمدصلا ىتتذصاف كدلو تومو كت ىنتكر دآ ىتح ..(0بورغلا نم عومدلا دخلا

 . اناكرأو اشورع ٌدهف هبطخ اندهعتو :«"انامصأف هفورص ماهسب رهدلا انامر دقلف «ةنحملا ىل

 هتوفج نم مونلا راطاو « هّصغأو هاجشأ ام هغلب دقف ةديدشلا ةغلابلا ىلع ةينبم ةلاسرلاو

 دشأو قلق ةيزعتلا ىف اهناكمو « قاوشألا جعاولب اهعبتأ ةديدش ةغلابم ىهو « ةقلخخ ةيلاب اهلعجو

 ديدش دخلا نحصب ءىجملاو . هبلق ْعطِق ققشو عددص ام هغلب دقو . ال ةيلاتلا ةعجسلا اقلق اهنم

 هتباصأو « هداّوف ىف لصنلا لع لصنلا رسكتف كلذ لبق اًريزع دقف ناك هنأ ودييو . فلكتلا

 . هنزحح ريوصت ىف ىتش تاغلابم غلاب دقو « شودامح نبا تباصأ 6 ميمصلا ىف ه رهدلا ماهس

 . عجسلا لجأ نم اهدشح هلعلو

 تاماقملا

 اديدج انف تناك ذإ « ةركبم تاماقملا تفرع - ةيبرعلا نادلبلا ةيقب لثم - رئازجلا نأ ودي

 ىرجهملا سداسلا نرقلا ىف ىقتلنو « هنوسرادتي اوذخأو ناكم لك ىف برعلا ءابدأ هب بجعأ

 )١( ىفاقثلا رئازجلا خيرات 7١8/7 . ) )4عطق : راشعإ .
 ىقاملا : : بو رغلا 9 . اهصغأ : اهاجشا (؟) .

 / .ميمصلا 8 اناسأ : انامصاف 0( . دقوا : ىك ذا
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 ركذيو ٠ ةمجرت هل درفنسو اه ها/5 ةنس ىفوتملا ىنارهولا وه نفلا اذه ىف بتكي ىرئازجب
 بالطلل ىريرحلا تاماقم نوسردي اوناك ةذتاسألا نم ةفئاط ةياردلا ناونع هباتك ىف ىنيربغلا

 نب دمحمو فلخي نب فسويو ىمرضحلا ميعن ني هللا دبع لثم ىرجملا عباسلا نرقلا لاوط
 ىنارهولا ةاكاحم اولواحي 1 ىنامثعلا دهعلا لي ررجلا ءابدأ نا ريغ ع: ىعلقلا نوميم مب نسحلا

 دهع ىف امأ . ىريرحلاو ىتاذمحلا نامزلا عيدب لاثمأ نم نييلصألا اهباتك ةاكاحم الو هتاماقم ىف
 ةنس بنك ذإ « ىنوبلا دمحأ دنع دجن ام وحن ىلع اهتباتك لواحي بيدأ ريغ دجنف نيينامثعلا

 «رابخألاو عئاقولا بئارغب رايخألا مالعإ» :ناونعب تاحفص عبرأ ىف ؟9ةماقم م 1194/ه ٠

 : هلوقب اهلهتسيو « رصعلا لهأ تاياشو نم ىوكشلاو ةطلسلاب ءاملعلا ةقالع نايب ىف ىهو

 رادقألا ىوذل لئاضف بفاونلاو « بونذلا ةرفثل لئاسو بئاصملا لعج ىذلا هَّلل دمحلا »

 . فارسالاو روجفلاو روزلا بابرأ فارشألا ىلع - ىلاعتو هناحبس - طلسو ٠ بوطخلاو
 ىقلي ام اولمأتو « مكئاذا اوقلأو مكناهذأ اوغّرف ءالمكلا ءالبنلا ءالضفلاو ءاملعلا اهيأ دعبو
  رارشألا تعفترا دقف « بيرأ لقاع لك لع ىلاعت هللا هلسري امو « بيرغلا ربخلا نم مكيلإ
 تلمهأو « ناتهبلاو روزلا سانلا ىف اشفو , نايعألا تبلقناو «رارسألاو فراعملا بابرأ تعضتاو

 « فيرو هلظ شيع ىف نحن امئيب . ةعيرس رشلل سفن ىذ لك امل ىدصتو « ةعيرشلا ماكحأ

 انراتسأ كتهو « انبولقو انلاوحأ تيتشت ىف ىعس ذإ « فيرشلا ملعلا ةءارقب ةذل انهأ ىفو
 كلذ ىف دتعاو « هيقال وه امب « هيقفو حلاص لك ىمرف . هيقتي الو هللا فاخي ال نم اتيويعو

 .. ناديم لك ىف كلذ ثب هافك امو . لذارأ شايوأ - هّللأو - مهو ؛ لضافأ مهنأ نونظي عوقب

 لزعب « ريمألا بناج نم انيلع ةدراو تابئاكمو الإ رعشن ملف « ناطلسلا عماسمل هلصوأ ىتح
 : ريحتلا دشا كلذ نم انريحتو « ىوقتو ملع وذ هنأ عم « ىوتفلا ةطحخ نم .. ريهشلا انقيدص

 . « ريختلا مظعا هيبسب انريغتو

 ءابدألا صيصاقأو ةيبدألا ةذاحشلاو ةيدكلا ىلع موقت ال ذإ ةماقم كلذ ةيمست زوجتلا نمو
 ذخأ ىف ىتش اليح سانلا ىلع نيلاتم « مهبدأب نيحصافتم دالبلا ىف نولوجي نيذلا نيرايسلا
 ةلاسرب هيشأ 01 امنا 0 ىريرتلاو نامزلا عيدب كنع بق رعت أم وحن لع » مهريئاندو مهمهارد

 ( ءاملعلا ضعب نيبو مهنيب ةعيقولل ناطلسلا يوذل نيمامنلا سانلا ةياشو وه اعوضوم ل واثتت

 . ةماقملا هبشي ام الو ء ةماقم الو

 دمحم رئازجلا ىلاوأ ةمجرت نوميم نب دمحم فلأ البلق ديزت وأ تاونس رشع وحن دعبو
 ةتس ىف اهلعجو « « ةيمحملا رئازجلا دالب ىف ةيشادكبلا ةلودلا ىف ةيضرملا ةفحتلا اهامس شادكي

 )١( ىفاقثلا رئازجلا خيرات ةماقملا هذه ىف رظنا 57١4/5 .
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 شادكي دمحم ىنامثعلا ىلاولا ةريس نم ابناج ىكحت ةماقم لصف لك ىمسو «ء الصف رشع

 : شادكب دمحم قالخأ نم ةذبن ىف لوألا لصفلا وأ ىلوألا ةماقملاو (ه 1١١1-١١5١ ذ

 ةيمست وه ةماقملا نيبو لوصفلا نيب ةديحولا ةلصلاو . هلامعأ نع لوصفلا وأ تاماقملا ىلاوتت مث
 نأ نكمي ام لكو ىنامثع لاو ةريسل ةلماكتم ةمجرت ىهف كلذ دعب امأ ء« تاماتم اوصف

 ةئس ىفوتملا ىبتعلا بتك اميدقو « اعجس اهتباتك وه هبش نه ةماقملا نيبو اهنيب نوكي

 ىف ىناهبصألا دامعلا هلاونم ىلع جسنو « ةلودلا نيمي : ىسابعلا ةفيلخلا هب هبقل ىذلا دومحم
 سدقملا تيبل نيدلا حالص حتف باهسإب فصي هيفو « ىسدقلا حتفلا ىف ىّسقلا حيفلا » : هباتك
 سبتقا دقف « هدحو عجسلا تاماقملا بولس نم هباتك ىف نوميم نب دمحم سبتقي ملو . اعجس

 . هتمدقم ىف لاق اك ةيعيدب اعاونأو ةيوغل اظافلأ اضيأ

 تاماقم ثالث ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا نم ةرخأب ىفونملا ىرئازجلا شودامح نبا مدقيو
 نم قيرطلا فصت اهالوأو « هللا دعس مساقلا ىبا . د قيقحتب رئازجلاب ةروشنملا هتلحر ىف

 : (0لوقي « بئارغ نم اهيف هار امو سانكم ىلإ ناوطت

 ©)اهصوحفأ ىف ةدحاو لك « نيكرغ تيأر ىنأ ليوط جرم ىف تيأر ام بيرغ نمو »

 اًرويطو ساطغ ابأو رغلا نأ مهريغصو مهريبك ىحلا لهأ دهشو « اهضيب نضحت « ءاملا قوف
 هب نوني « ؟)الكلا نم ريصح ةعطقك هيلع نوكي ىذلا عضوملا ىف : ءاملا قوف الإ دلت ال ىرخأ

 ءانب ىنمي وهو  دسف ءالا هسم نإو « ءالا مهضيب سمي الو « نوحنرفيو دوضيبيو مهصوحفأ

 , ©'لجحلا ضيب نولك هنولو « جاجدلا ضيبك همظعم ع غلا ضيبب ب انوتآو . ادج احيحص

 نوللا دوسأ جاجدلا ردق رئاط رغلاو . دوس طقن هيفو « لجحلا ضيب نم اضايب دشأ هنأ الإ

 كمسلا اهب نوداطصي براوق جرم ا اذه ىف نأ تيار ام بئارغ نمو .. ءاضيب ةرغ هيئيع ناو

 عرزلا لامحأ اهيلع نولمحيو « ىرخأ ىلإ ةيحان نم اهيلع ( نوزاتجي ) نْوّدعيو « هضيبو ريطلاو

 « ىطُسُو اهنولعجيو قاقرلا مودلا لابحب ةمزح نودقعي « «9ىدربلا مرح نم ىهو « هريغو
 « ضفخنم اهطسوو « ًالامشو انيمي ةيلاع ةدحاو ةيحان لك نم نولعجي « نيتمزح نودقعيو

 كسميو « اهيف بكريو . اهنيب طبرلاب لكلا نودشيو « اهمدقم نم طبرلاب اهنيب نوعمجيو
 . ©« فذقي الو هب 4-5 اليوط ادوع هدي ىف بكارلا

 ١ ةنعارفلا 7 ىدربلا نم رغلاو - هيلع هداقرو هضيب ناكم : . رئاطلا م 5

 ىلعو هدي ىف دوعب براقلا عفدي : دوعلاب دنكي 69 رص ىف 7 فورم رثاطلا سفن

 . ربلا نم برتقي نيح رصم ىف 5 هردص : الكلا (0)
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 رغلا نم تارئاط ةسانكم ىلإ ناوطن نم هقيرط ىف هار ام برغأ نإ لرقي شودامح نباو
 يرام ىف ءاتش اريثك ىريو مسالا سفنب رصم ىف فورعم رغلاو « جورملا دحأي ةكرب ىف
 ةصق كانه سائلل ركذيو . كانه تاريحبلاو كربلا ىف قدأ ةرابعب وأ ديعسروبو طايمدو

 يح هضيي دهعتي لازي ام هنإو ؛ ًااكلا ريع نم ةعطق لع ضيبلل هدقرم وأ هصوحفأ ىنيي هنأ
 سفن ىف هأر ام ركذي مث « اقيقد افصو هضيب فصيو « خرفي ىتحو « دسفيف ءاملا هسمي ال
 تابن نم عنصت تناك اهنأ فيكو « هضيبو ريطلاو كمسلا ديص براوق نم هتكربو جرم ا
 هبشلا قدأ هبشت كلذب ىهو « قاقرلا مودلا لابب ضعب ىلإ اهضعب همزح مضتو 2« ىدربلا

 ةريبك انفس تحبصأ ىتح نييرصملا دنع براوقلا هذه تروطتو « ةنعارفلا مايأ ديصلا براوق
 فدذقت شودامح نبا اهار ىتلا براوقلا داوعأ نكت و ع ةددعتم فيداجمب هايمللا ىف ىرجت

 مساب اهيحالمو اهيدايص دنع رصم ىف ىمسي ام تناك امنإ « فيداجم نكت مل اهنأ ىأ هايمب
 هردصب هل اعفادو هيدي هب اكسمب « براقلا ىتونلا هب عفدي بشخ نم ليوط دوع ىهو « ىَرْذِم
 ةيبدا ةذاحش الو ةيدك ةماقملا ىف سيلو . ديري 5 براقلا عفدنيل « ةوق نم كلمي ام ىهتنمب

 ةماقم هتلحر ىف دروي نأ شودامح نبا ثبلي الو . ايبدآ افصو هدهاشمو قيرطل فصو ىه لب
 : ©0هلئاق اهلهتسيو « ةيلكرحلا ةماقملا مساب ةيناث

 تلزنف ٠ أ"”ةلكره ىرافسأ ضعب ىف تلخد نأ ىلإ ةلحرلا ىداح ىب ادح هل دمحلا و

 : نايصعلا تايب نم هنأ كلش ال لب « نابهرلا سئانك وأ « نارين تايبأ نم هنأك ©”7ناحخ ىف اهب
 ىف ةرقن وأ « ةرجحب هنم تصصتخاف ؛ رطاخلا هل حرشني الو « رظانلا هب َرَسُي ال كلذلف

 ؛ ىلاب تقّلفف « هرْخُج تلخدف اناوعفأ تعبت وأ « ةرفح ىف ءامسلا نم تعقو ىنأكو « ةرجح

 ءامسلا ىف دقوأو ع هحانج ليللا دم ىتح . . ىلعتأ ةدش نم « ىبانج نموأو ىئايح ظفحأل
 كلانه ام ردأ و 0 مونلا لئابح ىف تلغوتو « تاومالاك انرصو « تاوصألا تادهو ع هحابصم
 . « لاحرتلل تأيهتو « لاحرلا تددشو ... تاوصألا ةبلج الإ ىنظقوت ملو « موقلا نم

 ثيح نم وأ ايبدأ اهتبحاص نم فعضأ ىهف « ناخلل فصولا اذه الإ اهيف سيل ةماقملاو
 حايصو جره نم قدنفلا ىف عمس ال ةلجره ديري هلعلو ةلك ره دلبلا ىمسو « ةيبدألا دهاشملا
 ةئلاث ةماقم هتلحر ىف درويو . لاحرتلا ىلع مزعير لاحرلا دشي هلعج امث ء كانهو انه ةيلجو
 تناك ىتلا هتجوز فصو ىف امنإو , قدانفلا وأ ندملا وأ دهاشملا ضعب فصو ىف ال نكل
 نيح كلذكو « ةراجتلا ىف هلاومأ رسخي هدجت نيح هتلحر ىف لوقي 5 اطخس هلع ءلتمت
 سس سس سايل

 . قدنف - ناخغ )5١( . 8 ص ىرئازجلا سردامح ربا ةليحر- 4١١

 . ةدلب : ةلكرح (؟١

55 



 لوقي اهيفو « هتبضاخم ىلإ دمعت اهلعجي ناك امم « هرسخي ام هيلع دري الو جوري ال هملع دجت

 : (أال افصاو ةيلاحلا ةماقملا اهامس ىتلا ةئلاثلا هتماقم ىف

 هلك رهدلا « نوكي ال اميف اهتيغرو نونظ اهلامأ « ةرم اهتشيع « ©ةّرِغ ةراجب تنرق د
 ع9 ءاقنعلا الإ بلطت ال ع كنز وأ كج رحت وأ كيزخت 0 اهيلاطمو « ةطحءاس

 ع« فالخلا ةرمث الا | ىنجت الو قونألا © ضد الإ ىذختت الو « م ىف الإ بغرت الو
 اهنأ ديب .. دوصقللا فلات ال تّبشف « دورقلا نبل اهّمَأ اهتذغ .. فاعسالا مدعل الإ نكرت .

 ُدَقلا ىف تهبشأ .. ميركلا اهيلإ ونريو « ميلحلا اهيلإ وبصي « نيعماسلا ىبصتو « نيرظانلا رست
 : رعاشلا لوق اهيلع قدص دقو « ميقتسملا "”ئرَهْمَسلاو « ميوقلا ”نصغلا

 0 يّ يلا يل ع ع

 (*)ذاملا هيلع تثاتلا ام تاريثو اهروصخ قاقر نادبأ تاليسا

 ىفراطل (00ةقفنمو 6 ىدالوأل امأ اهترتحا !دلق .. ةنونكم ةرش وج وأ 4 ةنوصم ةرد اهنأك

 : قودصلا قداصلا لوقل ارظن « ّرسي ام اهيف ليلقو « ردك راد ايندلا نأ ىنم املع ىدالتو
 |١ « ةرخآلا شيع الإ شيع ال مهللا د

 مهيبصي دق الل « مهتاجوز رايتعا نوئيسي شودامح نبا لثم نيريثك ءاضقو هّواضق وهو
 تااليمج تاريثك تاجوز كانهف كلذ عمو ( سودامح نبأ ىبصأ ام لامجو نسح نم هيف

 , اهعادخنا لهسي ةرغ هتجوز شودامح نب روص دقو . ميرك لصأ نم نهنأل اقلخو ةقلخ
 ؛ نوكي الو ىلا الام لطت ةطحلاس ةيِضاع ل ل سل 10 ةوصأ تصح لإ

 لب فالخلا امئاد 573 . دجوي ل نكمي ال ىذلا قونلا ضيبو ديروطسألا خرلاو ءاقنعلا
 اهما اهتذغ امناكلو م قيرط لك نمو داو لك نم هفطقتو هينجت ىهف اهتذل هيف دجت امناكل

 نوكي لفو . معو دكن ىلإ مغو دكن نمو فالخ ىلإ فالخ نم زفقت ىنت ام ىهف دورقلا نبلب

 اهيف مدختسا ىتلا تاغلابلا هذه ىلإ ةبعادملا هترجف « هتجوز بعادي نأ نأ دارأ شودامح نبا
 لع لدي كفو . هرجحس وأ فالخلا رمكو قونألا صيبو خرلا رئاطو ءاقتعلا لثم نم هتاظوفحم

 حضاوو . ةنونكم ةرهوج وأ ةنوصم ةرد اهلعجيو ع ةفلتتم لامج تافصب اهمصي داع هنأ كلذ

 )١١( ضييبت ال قونلا نأل ىمهو ضيب : قونألا ضيب (5) . 154 ص شردامح نبا ةلحر .
 ) )5فيسلا : ىرهمسلا (0 . عدخت نأ لهسي : ةرغ

 : تئاتلا . تائلجمم : تاريثو . تامعان : تاليما (8) . دحلا ةزواجتم : ةطئاش (559

 . تفتلا . هل دوجو ال ىفارحخ رئاط : ءاقنعلا (54)

 ةققان : لسألا ىف (9) . ىفارخث رئاط : خرلا رئاط (ه)
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 ايرح ناكو « ىريرحلاو نامزلا عيدب همسر 5 ةماقملا نف نع اهرودب دعيت ةثلاثلا ةماقملا هذه نأ
 ةماقملا نف فرعت مل رئازجلا نأكو . تاماقم ةثالثلا لامعألا كلت ىمسيال نأ شودامح نبي
 اييدأ نأل « هيف تكراش اهنإ لاقي نأ بعصلا نم نوكي كلذلو ء هصئاصخو هديلاقتو هموسر

 . ةيقيقح ةلصي ةماقملا نف ىلإ تمي ال وه امنيب ء نورخخآ هل هامس وأ ةماقم هل المع ىمس

 ه

 باتكلا رابك

 ىملاقلا _نهحرلا ©29ديع مساقلا وبأ

 مؤ دبع هيلإ هت ىذلا ذفلا بتاكلا اذه ةريس 0 ثيدحلا ا بتك تلفغأ

 معا يزعل نب يخي نع لاسر نيل دي هل ارق ميرو ةيداملا ةوشلا بانك نم ناكر « لاق
 + شك ارم لي هعم هبحصو ل دق ناكو ع هتيابكي يجعاف هيلإ ةلودلا هله ةالو

 روشنملا ةيدحوم لئاسر عومجمه ىف تنود هنع لاسر هل هل رثوت 1 ذإ ع ةدودعم ١ تاونس هيف : لق

 ىراصتنلاب هليكنتت نع امهادحإ ىف ثدحتي « نمؤملا دبع نع ناتلاسر هيغ هل ام لكو « طابرلاب

 مههوجو ىلع اولوو ىبرعلا شيجلا ىلع ةراغإلا اولواح نيح « ةبطرق ىحاورض ىف
 لئابقلا نم ةرثكلا مالستساو نييلالخلا بارعالا ةميزه نع ثدحتي ةيناثلا ىفو « نيروحدم
 ىتح ةئامسمخو نيسمخو سمخ ةنس لخدت مل ثيحب « مهتعاط ىف مهلوخدو نيدحوملل

 نرق وحن برغملا رايد ىف اداسف نوثيعي اولظ نا دعب ىبرغملا بعشلاو نيدحوملا ةوعد ىف اوعدنا

 : ؟0هلوقب ةيناثلا ةلاسرلا لهتسي وهو « لماك

 نايعألاو خويشلاو ةبلطلا ىلإ ح- هتبوعمب هدمأو 6 ةرصبب هللا هدي ص نينموم ا ريمأ نه م

 )١( ةديرخلا باتك ىملاقلا ىف رظنا ١/١480 ناتلاسر ( طابرلا عبط ) ةيدحوم لئاسر باتكو .
 ص ةيدحوم لئاسر عومجم رشنا (؟) عبط ) ىشكارملل برغملا رابخا صيخلت ىف بجعملا ١١7 .

 عومجم 8 دلو م11 2 553 2 551١ ص ا( ةرحاقلا
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 مكيلع ٌمالس - هانسحب مهتمارك مادأو « هاوقتب هللا مهرعأ « ساف لهأ نم نيدحوملا نم ةفاكلاو
 . هتاك ربو هللا ةمحر و

 ()فانأو 4 بجاولا هرمأ ةماقإ نم هودمتعا اميف هئايلوأ دصاقم ممت ىذلا هلل دمحلاف لعب امأ

 - مهئادعأ ىف مهغلبو . بئاغرلا كرادمو بلاطملا عاطم ىلع هتاضرم ىلع ةروصقللا مهضارغأب

 ارفك هللا ةمعن ”)اولدب وف و ؛ رابدإلاو ضارعالا بناج - - مهلبقتسا دقو - هللا رمأ اوّل نيذلا
 جردم ىأ ىلعو ؛ اوجلو يأ مهب لكوو . بلاغلا رفاظلا ًنامأ - راوُبلا راد مهموق وق اولحأو
 غ مهفارطأو مهطاسوأ تابتجو ؛ مهفانكأ ةماعل نوكي ام بحاصملا فلاحا رصنلا نم اوجرد
 ىف بلقتلا بابسأ « هرون ةعشأل ةضافإو « هرودقمل اذاقنإ مط نكمو . بقارملا ظفاحنلا َنْيَع
 (0|وواف دقو الضفو هنم ةمعن() ”يهاظحأو ؛ بناج ىلإ بناج نم نوكسلا لالظو ةنمألا ")ءايفأ
 لضف وذ هللاو هللا ”7ناوضر ف اوغتباو ٠ ميمعلا ظحلا "”باقتحاو ' ("”ميسجلا حتفلا فرشب
 . براغملاو قراشملا فارطأ نيب ةعاسلا مايق ىلإ امظان هرمأ وه ىذلا مهرمأ لعجو «ميظع

 099 ةبابا , ""9بقاغلا هرونب ©" عداصلا ء 2'"بقاعلا ؟"رشاحلا هلوسرو هدبع دمحم ىلع ةالصلاو
 نم هصخ امب قالخألا مراكم ميمتتل ثعبنملا « بلاغ نب ىّول نم باجتنالا ةلالسو باختتالا
 تياثلا ّدّجلاو « بئادلا فكاعلا مزعلا ىلوأ هبحصو هلا ىلعو « بقانملاو ةسدقملا © 9بئارضلا
 اضرا هللا لأسأو . بصانملا فزو « بسانملا فرش ىلع ةلمتشملا ( ةلزنلا ١ ةرثألاو 2؟'*برزاللا
 تقرفتو ©« بهايغلا ؛ بجح تفعلا دقو هللا رمأي مل ًءاقلا ٠ مولعملا ىدهملا « ٍموصعملا مامالا نع

 هللا ىدهف « بهاذل صلخم الو راجل ذقنم ذل ثيح ىف ةريملا ليل نم طيشو  بهاذملا لبس
 . « بطاعلا اًمّشو رثاعلا ةوه نم هب ذقنأو :9"©2بحاللا حضاولا ىلإ هادهب

 رصن نم نيدحوملل حاتأ ام ىلع هللا ركشو اهديمحت ىف ليطي وهو ةلاسرلا ةحتاف هذهو

 ةيلالحلا برعلا ةميزه وهو « ةلاسرلا عوضومل اصاهرإو الالهتسا كلذ لعجي هنأكو: ميظع
 : اهيلع اهانب ىتلا ةيئابلا ةعجسلا لوط ظحالن ىتح ديمحتلا ىف أرقن داكن الو . ةقحاس ةميزه

 ءاعدلاو ميركلا لوسرلا ىلع ةالصلاو ديمحتلا ىف اهعيمج ةمدقملا تاعجس اهيلع ىنب دقل لب

 . دشاحلا هاتعمو لوسرلا ءامسأ نم مسا : رشاحلا (ة) . فرشأ : فانأ (1)
 لسرلا متاخن هاتعمو لوسرلا ءامسأ نم مسا :بقاعلا )٠١( . ميهاربإ ةروس ىف 78 مقر ةيالا 07
 . ةلاسرلا غلبم عداصلا 1١1١( . لالظ : ءايفا (59)

 . بيصملا : بقاثلا (١؟) . ةوظح مه حاتا : مهاظحا (؟)

 . ةصالخ : ةيابل ١6( . اوعجر : اوءاف (5)

 . لئامشلاو عئابطلا : بئارضلا (15) . ميظعلا : ميسجلا (1)
 ا : بزاللا (15) . راخدا : باقححا (0)
 . نيبلا : بحاللا (17) . نارمع لآ ىف ١74 ةيآلا (8)

527 



 لك نمضي ىكل « ادصق هيلإ دصق تاعجسلا ىف لوطلا اذهو . نيدحوملا ىدهم ترموت نبال
 ىف مهغأبو م : ةثلاثلا ةعجسلا ذنم كلذ عئىدتيي وهو . رثكأ وأ نيتعجس اهلخاد ىف ةعجس
 ارفك هللا ةمعن ولّدب )و « رابدالاو ضارعالا ّبئاج مهلبقتسا دقو هللا رمأ اولو نيذلا مهئادعأ
 ناتيئار ناتعجس اهلحخاد ىفو ةيئاب ةعجسلاو . بلاغلا رفاظلا ىنامأ ( راوبلا راد مهموق اولحأو

 هئيضت قسانت وهو . . عيدب يتوص قسانت كلذب متيف « قناعتتو اهلخاد ىف تاملكلا كباشتت ىتحا
 ىأ ىلعو اوجلو 3 مهب لكدو : : ةعجسلا هذه اهيلثو . ةعور هيلإ فيضتو هنيزتو ةينأرق ةيآ

 مهطاسوأ تابنجو ٠ مهفانكأ ةماعل نوكي ام « بحاصملا فلاحملا رصنلا نم « اوجرد جردم
 ةععجس مث اهلوأ ىف ةيبميج ةعجس ُةيئابلا ةعجسلا ٍلخاد ىفو . « بقارملا ظفاحلا نع ؛ مهفارطأو

 . ةقحالتملا تانانرالا هذه قيرط نع قناعتت نأ ديرت ةعجسلا لخاد تاملكلا ناكو « ةيميم
 لدي ام اهرايتخاو اهباختنا ةقدل ظافلألا محالت رثكيو « تاراعتسالاو روصلا كلذ بناجب رثكتو
 . اقمح اعراب ابتاك ناك ىملاقلا نا للع

 هنأ ركذي ىملاقلا نإف ةيخيرات ةيمهأ تاذ - اهتغالب بناجب - اهنأ ريغ « ةليوط ةلاسرلاو
 ثيدح الو عمسي ركذ رئازجلا ىف ةريثك ءاحنأ ىلع ىلوتسملا لاله ىنب نم ىحايرلا ليبقلل دعي م
 (ررش ) مرض ةحفن هتبمطلأ ميشهك اوحبصأو مدعلا ليبقب اوقحل ذإ « عّبيتيو ىصقتي رثأ الو « عفري
 ( اليتقت اولثقو اوذخا اوفقُت امنيأ ) : ميكحلا رك ذلاب لثمتيو اليبس صلختسم ىلإ اودجي مو
 لهأ كلس يف اوطرخناو : دايقنالا ديلاقمب اوقلأ ذا « ةيحايرلا دمحم ىنب ةليبق نم ناك ام الإ

 ()ةرفاضم ىلع مهرامعأ ىدم مهسفنأ اوطيرو © دالوألاو لاومألاو سفنألا عيمجب ديحوتلا
 لدعأ ىلعو نوركسعم ديحوتلا لهأ تالحمب مهف مّشج ةليبق امأو . داهجلا ةرباصمر وزغلا

 نيذه نم لكو « 0 اًيفلا طاسبلا الإ هلمحي ال ددع مهر « نورمتسم ةعباتملاو ةعوالملا قير

 هللا ءاش نإ مدحت نأ ىلع - هب مزُعو - مّرَع ىحايُرلا ىدّمحْملا ذخفلاو ىمشجلا : نيل
 ةوعد دصقي ١ زيزعلا رم ألا اذه ةمدخ لع رصقيو مهرارف كلل انه أوبيو 2« مهراد 0

 مشج ذخفو ىلالحلا ىحايرلا دمحم ىنب ذخف : ناريبكلا نايبارعألا نايحلاف . مهراوج ( نيدحوملا

 لوقيف ةيغزو جبثألا لئابق امأو . مهرقتسم اهيف نوكي ةيبرغملا رايدلا ىف لزانم امهل طتخيس
 ةنسلا نوقلطيو « ةباتتسالا دي نودمي نيدحوملا ةمصاع شكارم اولصو مهتايعا نإ مهنع ىملاقلا

 هذه ةكرب نم ىلاعت هللا رهظأ دقف ةلمجلا ىلعو » : ىملاقلا لوقي . ةعاطلا ىلإ ةدوعلاو ةبانإلا
 بيلاسأ لع ىرجي الر « ساسحالإو مولا ءامسب اشني ب نكي | ام ةديعسلا ةنوميملا ةكرحلا

 ١1١( معساولا . حادنملا : حايفلا (7) . ةنراعم : ةرفاضم .
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 'ييف رخخ ىحا ١١١ه هده ةنس ىلإ لصي ال وه اذإف « 541 ةنس ةياجب ىلع ىلوتسا

 ب رعملا ىف ةيلالها برأ رافظأ مَ دق نوكي ىتح اهتياهن ىف لوقي اي ةلاسرلا هذه ىملاقلا

 طخ و هيج ىلإ اتمضناو مشج ةليبق تبحسنا اك ةيدمحملا ةريشع مهنم تبحسناو « طسوألا

 بارعألا جمدناو . اهتعاط ةنلعم ةيغزو جبثألا لئابق هتءاجو . ةيبرغملا رايدلا ىف لزانم امهل

 « نوبهنيو نوبلسي برغملا رايد ضعبو ستنوتو طسوألا برغملا ىف الماك انرق اوشاع نيذلا
 لوقي اك نمُوملا دبعل ةكرابملا ةكرحلا هذه لضفب اًدحاو ابعش اوحبصأو ربربلا ىف اوجمدنا

 . ةيمهألا ةياغ ىف ةيخيرات ةقيثو ّدَعَت ةيبدأ ةقيثو اهنأ بناجب كلذل هتلاسرو . ىملاقلا

 '"”ىنارهّرلا
 طسوتملا رحبلا ىلع ةعقاولا نارهو ىف هايرمو هّوشنم « ىنارهولا زرحم نيدمحم هللا دبع وبأ وه

 تجتتنا ةيبداو ةيملع ةكرح -- رئازجلا نادلب ةيقب لثم - اهيف تناكو « رئازجلا ةنيدم ىبرغ

 هترهشو هجضن دعب - ىأرو « ةركبم ةيبدألا ىنارهولا ةبهوم تحتفتو بيدأو هيقف ريغ

 : نيدلا حالص ناطلسلا دهع ىف اهيلإ لحرف ؛ هيف جورب هبدأ لعل رصم ىلإ لحري نأ - بدألاب

 هتعاضب نأ سحأو « باتكلا ءاهبن نم هلوح نمو لضافلا ىضاقلا روهشملا بتاكلا هريزو ىقلو
 فرعو . ةيلزملا ةيبدألا ةباتكلا ىلإ ةداجلا ةيبدألا ةباتكلا نعو هنع فرصناف « هدنع جورت ال

 هبورح ىف نيدلا حالص عم ماشلاب لوزتلا ريثك ناكو « ةباطخلا ىلع هتردق هيف لضافلا ىضاقلا

 ابيطخ هنييعت ىلع لمعف - اهيلإ لحر ىذلا وه هلعل وأ - كانه هاعدتسا هنأ ودبيو نييبيلصلل

 . م ١٠8١1/ه هاله ةنس ىفوت ىتح ةفيظولا كلت ىف لظوع قشمد ىحاوضب ايراد عماج ىف

 كلسو دجلا قيرط نع لدع لضافلا ىضاقلا ةقبط نع هروصق ملع ال هنأ ناكلحت مربا لوقيو

 ىديأب دوجولا ةريثك ىهو « هيلإ ةبوسنملاو هب ةروهشملا لئاسرلاو تامانملا لمعو لزهلا قيرط
 مانملا الإ اهيف هل نكي / ولو « هفرظ لاكو هتيشاح ةقرو هحور ةفح لع ةلالد اهيفو ؛ ىانلا

 . « هتركذل هلوط الولو « ةوالح لكب هيف ىتأ هنإف « هافكل ريبكلا

 مونلا هيلغ ىلزه مالك نمو ةيبدألاو ةيملعلا هباقلأ نم هقاس امب انجامتم هباحصأ ضعب لع اهب

 هللا ىلع ضرعلا ىلإ اومله سانلا ىداني ايدانم نأو تماق ةمايقلا نأ هملح ىف ىأرف « هئانثأ ىف

 ءاملعلاو ءارعشلاو ءايدألاو نيطالسلاو ماكدللاو كولملا مهنم نيرصاعمو عاملف يش كوريثك هيبليو

 رمي وأ هب ملي نم لك ءاقل ىف لزهيو ىذهي امئاد وهو « ءاحلصلاو قاسفلاو مجعلاو برعلا نم

 ىبرعلا بتاكلا راد رشن هلئاسرو هتاماقمو ىنارهولا ؟مه/6؛ ناكلخخ نبا دنع ىتارهولا ةمجرت رظنا ١١(

 . رشنلاو ةعابطلل ىف اهعبطو هلامعأ ققحو . 4844/7 فلخلا فيرعتو
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 : هرواحيو رانلا نزاخخ كلام ىري ام ٠ ملسو هيلع هللا لص دمحم ةمأ ءامظع ضعب ىريو . هيلع
 هنم ىقسي ىذلا ضوحلا دروم ْمْوي دومحملا ماقملا نم ميظع بكوم ىف البقم لوسرلا ىريو
 : (3لوقي ٠ هتمأ

 طاشمألا مهيديأ | ىفو ناكم لك نم ةيفوصلا هيلإ تمدقت ("9ةعرشملا ءىطاش ىلإ ىهتتا ا ,

 نم موق : هل ليقف ؟ ءالؤه نم « هيلع هللا ىَلَص : لاقف « هيدي نيب اهومدقو « نائسألا ةلعخأو
 نولكاي « دجاسملا ىلإ اوعطقناو شياعملا اوكرتف « مهعابط ىلع لسكلاو زجعلا بلغ كتمأ
 : ةتبلا ءىشب الو هللاو: هل ليقف ؟ مدا ىنب نونيعيو سانلا نوعفني اوناك اذاميف ؛ لاقف نومانيو
 . « ناكملا قيضيو ءاملا ْبَرْشَي « ناتسبلا ىف خورخلا "ةرجش لثمك الإ اوناك الو

 لمع الو مهنانسأل لالخو مهرعشل طاشمأ نم نولمحي امو ةيفوصلل ركبم ىبرغم دقن وهو
 نم مه نودّؤي امب ةماعلا ىلع هيومتلاو لسكلاو ةلاطبلا نم ناك ام الإ ةمألا هي نرعفني مه

 دقني ةيفوصلل دقنلا اذه وحن ىلعو . دجاسملا ىف كسنلاو ةدابعلاب نيرهاظتم ةيسكأو ةمعطأ

 نب ىلع نم مهفقاومو ءامدقلا نم نيريثك دقني اك ءاملع ريغو ءاملع هيرصاعم نم نيريثك
 دسأ : نييبويألاب هوني هارن امنيب « ءالبركب هلتقم ىف نيسحلا نمو نيفص برح ىف بلاط ىلا
 . مهتلود نم برقتي نأ كلذب لواحي ناك هلعلو « نيدلا ح.الص هئباو بويأ هيحناو هوكريش نيدلا
 : ؟؟”هلوقب اهلهتسي وهو « ىلزحلا ماملا اذه نم عورأ ةداجلا ةيدادغبلا هتماقم تناك امبرو

 تاهذم تلعجو « ؟7يبراغ ىلع ليح تقل ( ىبراغم تبرطضاو : ىبرام ترذعت امل »
 ترطمتساو « هتحاس تللح الإ ريمأب تررم امف « ىتعاضو بدألا فالخخأ نمو. ىتعاضب رعشلا
 تغرفأو ع1 تدذعخأ الإ ٍضاقب الو« هباوث تبلطو « هباب تعرق الإ ريزو الو « هتحار
 ع قارفلا نم تمكسو قارعلا نم تبرق ىتح  راصمألا ىنتفذاقتو : راصعألا ب تيلقتف © هبيج

 ةدباكم و « ٌرضلا ةاساقم دعب اهتلخدف « مالسالا ةجح ىضقأل « ”9هءالسلا ةنيدم تدصتقف
 ضعب ىَّلدف « ءالضفلا ةرشاعم ىلإ تقاتشاو « ءالقعلا ةثداحم ىلإ ىسفن تقاتو .. رمل شيعل
 عجري . برعلا ناويدو ؛ بدألا ناتسب وه لاقف « ىلاعملا ىبأ خيشلا ناكذ ىلإ « ىلاوملا ةداسلا
 0 تدصقف « بيصنب ملع لك ىف برضيو . بيصم ىأر ىلإ
 : لاقو « مالكلاب ىنطسبو « مالسلاب ىنادب « ىلع رفسلا رثأ ىأرو « ىلإ رظن نيحف

 5 كر كتفرعم فيك لاقو .. ىصقألا برغملا نم : تلقف ! تجرد اهيأ نعو تجرخ دالبل
 بهذ: هبراغ ىلع هلبح ىقلا : لماكلا : براغلا (5) . 49 هلئاسرو هتاماقمو ىنارهولا تامانم رظنأ )١(

 . ماض ثيح : دروملا : ةعرشملا 0(

 . هءاطع : هبيس (5) . رم هرمث نيتلا قروك هقرر رجش (9)
 . دادغب : مالسلا ةنيدم (0) . ١ ص هتاماتمو ىتارهولا تاماتم (4)
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 ىف لوقت ام: الئاق نيدحوملا ةلود نع مث نيمثلملا ةلود نع هلأسو . « كرهظ ءارو هتكرت نمو
 « ءامسلا نم ديؤم تلقف ؟ هدالب ىف هتريسو « هدالوأو ( نيدحوملا كولم لوأ ) نمؤملا بع

 « اناسل ملقلل نأ ولو ١ ناجلاو سنالا همدخخ و« ناجيتلا ووذ هل عضح عاملا قوف نم لع طاسم

 ©9هلعلا ىبأ خشلا لوق 20الملا ىف كتدشنألو « تملظتو « تملأتل « 2'"ناسنإ ةقروللو
 (9ىن انلقف انقدص اولاقو الطاب اًولتو اًمراص اًولَج

 « حلصأ ىعافألا ةملاسمو « حجنأ اذه نع توكسلا نكلو

 و الاجر ةرصاملا لودلا نع ثيدح < لإ لوحتت نأ ( ثيلت ال لامك ٠ مهريقنا مهمهاردل

 هئارزو صعبو لكيح ةفيلخلا ءىيضتسملا مح دنميو ع دادغبب سابعلا ىنب ىلإ نيمطافلا نم رصمب

 ةهةعجس زيمعي ذإ « ةماقملا هذه نم هترك ذ ام لالخ نم حضتا هيولسأ لعلو . هناويد بحاصو

 موقي هنأو همكحل عذال دقنب نموملا دبعل هحيدم جزم دقو « ةعيدب ةبوذع هيف عيشي امم رصقلاب
 ( لسعلاب مسلا طلخي ذإ ؛ ةريثكلا هلئاسر ىف ةماعلا هتقيرط كلتو . ديدشلا رهقلاو شطبلا ىلع

 لاجر نم هريغو لضافلا ىضاقلا ىلإ ةهجوم ةلاسر نيثالث نم رثكأ هلو . اصلاخ امس حبصت دقو
 ع ةعساو ةفاقث ىلع هلئاسرو هتاماقمو ريبكلا همانم لديو . مومسلا هذه نم ريثكب ةلمحم ةلودلا

 ةرشحم نب ©9لضفلا وبأ (ج)
 ةنيدم لها نم « ةرشح نبأ مساب روهشملا ىسيقلا ىلع نب دمحم نب رفعج لضفلا وبا وه

 ةياردلا ناونع يف هتعني ىنيربغلا لعج امم « ايبدأو ايملع هتيبرتب ىئعو اهب ايضاق هوبأ ناك « ةياجب

 دحاولا دبع هتعنيو . عرابلا بتاكلا ردقلا ىنيسلا ىكذلا هيبنلا ليبنلا ردصلا ملاعلا ليلجلا هيقفلا هنأب
 . سشلا ءاكذو ظفحلا ةرازغو ةياورلا ةعسو ةباتكلا ةعاربب : « بجعملا » : هباتك ىف ىشكارملا
 مهترضاح ىلإ ( ه ه١٠8 - هه8 ) نمؤملا دبع نب فسوي ةقيلخلا هاعدتسا » : ىنيربغلا لوقيو

 ىملاقلا مساقلا ابأ مدخي ناك هنأ بجعملا ىفو « هراقوو هئاورو هتمس نسحل هلجي ناكو شكارمب

 ةيدحوم لئاسر خغومجهو مام ء 7١7 ص ىشكارملل . ةعامجلا : لما 02

 . 308 1١44- ص , ىرعملا ءالعلا ىبأ : العلا ىبأ
 . هودحشو أافيس اولقص : امراص اواج 2غ(



 -- ىملاقلا نأ ىلع كلذ لدي دقو « هناكم نمُوملا دبع نب فسوي ةفيلخلل بتكف « تام نأ ىلإ
 هتفرعملا وأ هنطاوم ىضاقلا هيبأب ةنونظملا هتفرعمل امير - هاعدتسا ىذلا وه - فسوي ةفيلخلا ال
 ةنس ىفوتو « ليلقب اهلبق وأ م 4١١ه/ه ه4. ةنس دلو هنإ ىنيربغلا لوقيو . هلضفب
 دعب ىدحوملا بوقعي ةفيلخلل بتك هنإ لوقي بجعملا ىف ىشكارملا نأ ريغ م١150/مه 4
 هتافو دعي بوقعيل بتك هنإ اضيأ لوقيو . ىفوت نأ ىلإ هل ابتاك لزي مو ( فسوي هيبأل هتتباتك

 م4١1./هد5 ةنس :ىف شايع نبا بتكتسا بوقعي نأ ©)ةلمكتلا ىفو « شايع نب هللا دبع وبأ
 : ىنيربغلا مهوت م6 ه8 ةنس ال ةرشح نبأ اهيف ىفوت ىتن لا ةنسلا ىه هذه نأكو

 فسوي ةفيلخلا ناسل ىلع ةلاسر : لئاسر عست ةيدحوم لئاسر عومجم ىف ةرشحم نبالو
 هم.0 ةنس ىف ًادبت ىدحوملا بوقعي ةفيلخلا ناسل ىلع نامثو م .1١8٠ /ه ها/5 ةنس ىدحوملا
 نم ةهجوم ىلوألا ةلاسرلاو ؛ مكحلا ناجلوص ىلع ىلوتساو هوبأ اهيف ىفوت ىتلا ةنسلا ىهو
 اهيف مهربخي ةبطرقب ةفاكلاو نايعألاو خويشلاو نيدحوملاو ةبلطلا ىلإ ىدحوملا فسوي ةفيلخلا
 سنوت ىبرنج ةصفق ىلع اهيف ىلوتسا ةيسنوتلا ةيقي ةيقيرفإ ىلإ 01/5 ةنس ىف ةكرابم ةكرحب ماق هنأب

 مهارغأ أو ةلحرلا كلت ىف اهحويشو حاير لئابق ةداس ىلإ عمتجل هنأو اهي رئاث لع ىضفو

 حوتفلا ىف مهئابإ داهجب محل اركذم نابسإلا ىراصن داهجل سلدنألا ىلإ مهلئابق لاحتراب
 ٠ (9هناسل ىلع ةرشع نبأ لوقي ع هتوعد و منو ) ةيمالسالا

 2 . مسجل هننمو ةليرجملا هئالأو سا لإ اذه قوتحي اور (ةيالل ١ حابب لئابق

 هيلع دازف محل هللا لماو 7 رشتسا لا دقق ؛ لد ةريزجب نيذل مورلا وزع وه امن

 . نطولا نع ؛ ”تسنأ نم ةرفن ؛ 2000 مهّنعَتب كلذ ىلإ اورفني نأ ىلإ اوبدنو مهوارتجا
 . مقولج الوأ تس ىلا يد ىه هالبا هذه تناك إو ٠ نكسلاو كسلا قلع ذي

 ةروكذملا ةعامجلا انركاذو .. ايلعلا 3 ةملك دادع ىف نوكلاب فرشلاو ء« ايندلاو نيدلا ىف
 , مهنطاوب ىف ؟”تلغلغتو « مهسوفن ىلإ تصلح -8 ع مهبولق ىلإ تضفا ىركذ كلذ ىف

 مهب تلاس دقو . مهمئازع هللا ند رصنل (4) تر راآمو 0 "0 يظئافح كلذ ىلإ تكارحتف

 تنبأ : لصألا ىفو . عطقنا : تبنا (5) 0888 مقر ( ديردم عبط ) ةلمكتلا (1)

 , تلقلقت : لصألا ىفو . تقمعت : تلغلغت (5) . اهدعي امو ١١5 ص ةيدحو» لئاسر عومجم (؟)
 . بضغلاو ةيمحلا : ةظيفح- عمج ظئافح 01 5 همقافتر مهرش دادتشا : مهزارشتسا )2
 تراث : لصألا ىفو , تكرحت : ترام (مو 0 لع مهرخأ ضني مهعيمجي : مهضيضنو مهضشي (4)
 . عفدانيو موا
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 ع 20 صحلا رث ؟اكيل مهعومجج نإو . . حئاسفلا '"'ىماومل مهعومججب تالتماو ع (2-طابألا

 . « ىبرلاو دال المتو « ىبدلا «؟ةداعتو

 ىتلا ةرابعلا ىزعم ديكأت ىلإ ةريثك نايحأ ىف |دماع اهظافلا ةناصرو اهعجسسي ىراملا قورت

 : هتلاسر نم سيِقا ام رخاوأ ىف هلوقك انايبو احاضيإ اهديزتف « اهفدارت لمج وأ ةلمجي اهدروي
 . مهسرفن ىلإ تصلخو « مهبولق لإ تضفأ ىركذ كلذ ىف ةروكذملا ةعامجلا انركاذو د

 . « مهمئازع هللا نيد رصنتل ترامو « مهظئافح .كلذ ىلإ تكرحتف « « مهنطاوب ىف تلغلغتو

 رعشتسي نأب اوفتكي ل ذإ « ةفيصحلا نيدحوملا ةسايس انيرت اهنأل ةمهم ةيخيرات ةقيثو ةلاسرلاوأ

 مهنم ةريفغ ريهامج اولقني نأ اوأر دقف « بسحف مهل ءالولا ةيسنوتلا ةيقيرفإو رئازجلا بارعأ

 ناكو سلدنألا ىراصنو نيدحوملا ةلود نيب كانه ةرئادلا برحلا ىف مهب ةناعتسالل سلدنألا ىلإ

 كلت نتساو ظ 4 مهعئاقو يف ىراصنلا كيلوأ لع نيدحولا ةفك ناحجر يف ريبك رثأ 0

 فسوي دهعل سلدنألا ىف نيدحوملا راصتنا ىلإ ةساسلا ٠ هذه ضفت 0 1 ١١ 6 له ه6

 برغملا دالب ىف نرق ةدمل ثبعلا نع بارعألا ىديأ فك ىلإ اضيأ تضفأ دقف طقف بوقعيو

 - اهبك ةيدحوم لئاسر عومجم اهب ظفتحا ةرشخم نال ةلاسر رخآو . رئازجلا ىف ةصاخو
 خامشالاو ٠ نايعالا - نيدحولا - ةبلطلا ل ىدحولا بوقعي ٠ كاسل ! ىلع 0/8 ةئس - انب 3 1

 . يلو ةلاسرلا لهتسي وهو . شرط سي مهنوصح نم دم ميظع نصح ىلع هئاليتاو هعم
 عاجلا ©حابق هديأب نالأو 99” سطاعملا م مش ريزعلا رمألا اذهل مغرأ ىذلا هلل دمحلا و

 كح 4 أ" سواشم ظل لك عشعأو 3 لواطتم كيج لك هتوطسو هع عضخأو ع سماشلا

 ديبلا ىف لغوتو خماوشلا ّمّشلا ىف ©" لقوت ام ىلع هرهقو هتبلغ ءالعساو : هرمأ روهظب
 0019 ذرات م »ع ةداعسلاو ةك ربلا ىمامزب ةدومملا 4 ةداعلل ةقراخلا حوتملا سس هل رسيو )١1( هباسبلا

 _ ع 0 ا

 سطامعملا مشب دارملاو فنألا : سطعم عمج سطامملا 97 : ىصخلاو بارتلا هيف كرو

 : 0 ءادعألا ىفر (؛ هعيساولا ةزافملا : ةاموم عمد ىماوملا 5

 . ىصعتسملا متاجلا : سماشلا . : حابق 69 . ىهاوملا : لصالا

 . هك : سواشم 3 ٠ رصخأ : لما ىفر 3 ةراجسا راغص ' ىصخلا 00(

 . ةلاخلا رمملا : سباسبلا 1 ' . ىبرلا داعم : لصألا 00

 . ىنع دار : زراجت (ع08) >< ٠ ضرالا نم عسارلا نعمطملا : طيغ عمح نالعيعلا (5)
 . ضرالا 0 عمترا اه - ةرنا انجح للا
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 : ىتجملا هركألا هلوسرو ىفطصملا هيبن دمحم ىلع ةالصلاو « سئاقلا سايقو رددقمل ريذقت

 لك زجوملا هنايبو ؛ رجعملا هناقرفب تكسملا « سراغملا بيطأو 2"دتاحنا فرشا نم راتخملا

 تاملظم « لحنلاو نايدالل ةخسانلا هتعيرشو « للملل ةمتاخلا هتوبن روتب ىحاملاو « سفان

 . ©« سدانحلا تامحل دمو ؟'”بهايغلا

 نيسلا فرح راتخي ميركلا لوسرلا ىلع ةالصلا نم هالت امو ديمحتلا اذه ىف ةرشحم نباو

 تاريبعتلا وأ تارابعلا نزاوسل ةعجسلا ليطي فخأ ةعبارلا ةعجسلا نم اءَدَيو ء امهيف هتاعجسل

 مجسلا ىف هتردق ىدم ىلع لديل « ةيلخاد تاعجس ىف قئاعتتو اهظافلا كباشتت ثيحب اهلحاد

 دضع وأ حابق هديأب نالآ » هلوق ىف اك ريوصتلاب ةحضاو ةيانع كلذ ىلإ فيضي وهو « هتغايصو
 سراغملا بيطأ نم هنإ لوسرلا نع هلوقك ةفلتخم ريواصتو تاباتك ىلاوتتو « سماشلا عاجلا

 نإ - بوقعي ناسل ىلع - لوقيو . سدانحلا تاملدمو بهايغلا تاملظم هتوبن رونب احمو
 هدهعي هكسمت نالعإ ىلإ عراس شيجلا اذهب ملع نيح لامشلا ىف ىحيسملا ةلاتشت بحاص
 عراس لثملابو . ملسلا بوقعي هل ىضمأف « هتلم لهأ ةيراحم مهلجأ نم دحتسم هنأو نيدحوملا عم
 . برغلا ىف ىنارصنلا قيرلا نبال غر غيل بوقحي هنداهو « هتئداهم ديدجت بلطي كويل بحاص

 « هعوبرو هلزانمل هييرختو هقارحإو نيرتتش ىف هعورزل شيجلا فاستنا ةرشحم نيا فصيو
 : "7هلوقب « ةعينملا شرط ةعلق ىلع هدونج ءاليتسا روصيو

 ةيماسم « بقارملا ©©ةفينم ةبضه ىلع « ُشَّرط » ىمست ءادعألل ةعلق ىلإ «اودهن »
 اهمظعلو « بناوجلاو ءاجرألا لك نم «©اهتافذق تدعبو « اهتافاح تعطقنا دق « بكاوكلا
 "7ةيشتؤملا مهعومج اهب. اوقلأو . اهوئصحو خماشلا ءانبلاب (")اه بش مهسوفن نم اهناكمو

 - مهتناخف 6 مهدالب لفت ()اهودتعاو ع أهون وئمتلاو مملاومأو مهسوفن طظفح لع اهب اوقتوو

 ثيحب ةعنملا نم تناك دقلو . اهونظ ىتلا مهنونظ مهتيذكو ,“'' ”اهولُمأ ىتلا مهلاما - هللا دمحم

 (؟9اهيقارم ةروعول - اهبراحمل تبثت الو « ماضتسي الو اهيف لقوتلا "10 مضتهي الو( هارت 5

 هلل دمحلاو « مايألا هدجنتو رادقألا هديّؤت ىذلا ©""رمألا اذه دوعس الول . مادقألا - اهبتاوجو

 . ةفنلملا : ةبشتؤلا (8) . لصألا : دمع عمج دتاخنا (1)
 . اودتعا : لصألا ىفو اهودع : اهودتعا (غ8) اهو سدنح عمجح سدانخلاو بهيغ ممج بهايغلا (؟)

 . تفذح :«هئاصقتسا ىفد :ةذئأز ةملك اهولمأ دعب )٠١( . ةملظلا

 : ماضتسي . اهيف ميفملا رهقي : لقوتملا مضتهي )١١( . 7757 ص ةيدحوم لئاسر عومجم رظنا (5
 ' ' . ملظي - ضهن : دهن (5)
 ؛ لصالا ىفو اهيف دوعصلا نكاما : اهيفارم (١؟) . ةبقارلا عضاوم ةيلاع : بقارملا ةفيتم (ه)

 . اهيقارم . ديعب بناج : ةفذق عمج تانذق (1)

 . نيدحوملا ةرعد ةوعدلا هذه : رمألا اذه (1 ْ . اهونح : انه اهريشأ 499

 ؟" نو



 - هللا مهزعأ - نودحولا اهلزانف . هاوس بر ال ء مادتستو ننملا هي زجنتست ادمح كلذ لع
 "7سورضلا برحلا مهتضع امدنعو .. ©!لاّرص مظعأ مهترفك ىلع اولاضو « لازن قدصأ
 نمو « مهتشاشحم ارخي نأ ىف ©"اومغر .. اهباصو هرم سْوكأ مهتعرجو « ©"اهبان
 هيلع لمتشا اه لك نع - هللا مظزعأ- نيدحوملل اوجرفيو مهتايرذو مهئاسن نم مهعم

 . 4 مهتاوقأو مهلاومأ نم مهنصح

 اذه اونمتثا دقف « ةرثكب ىلاوتت روصلاو ةقدب ةبختنم تاملكلاو ماكحإب فوصرم عجسلاو

 ىتلا نيدحوملا ةوعد لضفب « « مهنونظ مهتبذك و مهلامأ مهتتاخف ٍمهدالب لفق هودعو نصحلا

 اهرم سّوكأ مهتعّرجو اهباتب سورضلا بورحلا مهتضعو ' مايألا اهدجنتو رادقألا اهدبوت
 . بام ريغ ىلإ نيروحدم نيئساخ مههوجو ىلع اوُلوف « اهباصو

 . اهرقم : لصألا ىف (4) . لاصم : لصألا ىف ()

 وبغر : لصألا ىف (ه) .. ةكلهملا ضوضعلا : سررضلا (؟)
 اهب : لصالا ىف (7)









 لوالارسففل

 خيراتلاو ةيفارغجلا

 ١
 (١)ةيفارغجلا

 طيحما ىلع ةعقاولا هتياهن وهف « قرشملا نادلب نع برغملا ءازجأ دعبأ ىصقألا برغملا
 هحطسو « ابوتج ىربكلا ءارحصلاو اقرش رئازجلا هّدحتو « الامش طسوتملا رحبلاو ابرغ ىسلطألا
 : ةيبروألا بلألا لابجب ايجولويج نالصتت لابجلا نم ناتلسلس هيف دتمت ذإ لبج ةلمجلا ىف
 ىبرغلا لامشلا ىف اهنم غرفتيو « ةيلامش امهالوأو « قرشلا ىلإ برغلا نم هيف نادتمت امهو
 لبج ىبونج ةتبس ةنيدم نم ىلامشلا لحاسلا نضتحي سوق لكش ذختي ىذلا فيرلا لابج عرف
 هنيب « لتلا سلطا ىمسي هل ذاحم عرف دتميو . ةيولملا رهن بصم ىبرغ ةليلم ةنيدم ىلإ قراط
 تاريهنو راهنأ ىلبجلا حطسلا اذه ىف رثكتو ةبضه ىوارحصلا سلطألا لابج ةلسلس نيبو
 تاردحنملا ةرثكب زيمتتو عافترالا ةديدش ىوارحصلا سلطألا ىف لابجلا ةلسلسو . لوهسو

 لابج نم ريثكو « نرد لابج نودلخخ نبا اهيمسي ةريغص لابج ةلسلس اهنم عرفتتو « ةرعولا
 . جولثلا هجونتو تاباغلا هوسكت ىوارحصلا سلطألا

 ىف اهنم اناقلي ام لوأو « هقطانم ضرعن نأ ىغبني ايفارغج ىصقألا برغملا روصتن ىكلو
 طسوتملا رحبلا ىلع اقرشو قراط لبج قيضم ىلع الامش ىهتنتو « طبحلا ةقطنم ىبرغلا لامشلا
 طسوتملا رحبلا ىلع ناوطتو الامش ةجنطو ةتبس اهندم مهأ نمو « ىسلطألا طيخحملا ىلع ابرغو
 ليم ةئام وحن طبحلا لوط غلبيو « ابونج راغزأ ةقطنمو ابرغ ىسلطألا طيحما ىلع اليصأو اقرش

 ةرفاوو ادج ةبصخ اهضرأو ةيئاملا تاريهنلاو ىراجملا اهيف رثكتو « اليم نينامث وحن اهضرعو
 ةطاترغ نع عافدلا ىف امهم ارود اهناكس بعلو . ناكسلاب ةلوهأم اهلابجو اهلوهسو « جاتنالا
 لبج ناكس ةصاخو « نييلامشلا نابسالا ىراصن مواقت افصنو نينرق تلظ نيح اهميلقإو

 نع ةيرعش دئاصقو ةيرثن تارابع ىف ةريثك اصصق نولوادتي اولظ دقو « لساوبلا ساردو

 باكر دايصلا درمحم دمحنو ىواقرشلا معلا دبع دمحم ١ ديع ىبأ تالاك ىصتألا برقلا ةيارتج ىف رطل (3
 نب دمحم مامالا ةعماج عبط نازولا نسحلل ايقيرفإ فصر 2 ةيفارغجر (رئازجلا ةيفارغج رظنا ) ىسيردإلار ىركبلا
 . ةيمالسالا دوعس ةروصو دايصلا دومحم دمحم روتك دلل ىبرعلا نطولا

 نيروتك دلل ىبرعلا برغملا ممالمر لقوح نبال ضرألا
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 تالوطبلا لئامت ىصتأل برغملا ىف هتلوطبو « الوله » ىمسي مهلاطبأ نم ىبعش لطب تالوطب

 ةمحلم انل نوكت نأ انب ىرحو « ةروهشملا هتمحلم ىف نالور مهلطب نع اسنرف ىف ىكحت ىتل

 رثكتو بصخ لهس ىهو «راغزأ ةقطنم طيحملا ىلع ةقطنملا هذه ىبونجو . « الوله » نع ةلئام

 ءانيمو ريبكلا رصقلا اهندم نمو اليم نينامث وحن طيحملا لع دتمتو . ناكسلاو ىرقلاو ندملا اهب

 ىلإو . ىسافلا شيجلا ةرهز اهبابش فلّويو ع ساف ةنيدم نمت اهعورز ةرثكلو « شيارعلا
 سيردأ أاهانب ثذنم قدأ ةرابعب وأ ميدق نم ةرضحتم ةنيلم ىهو 2« سأف ةقطنم اهنم بونجلا

 ذنم ةعساو تاوطخ ةراضحلا ىف تطخو مم .ل/ه ١97 ةنس ةيسيردالا ةلودلا سسم

 أهل وقح ةرثكل ةبيط ةشيعم اهتقطنم تاكسل حاقأ ابصخخ الهس طسوتت ىهو « ةينيرملا ةلودلا

 الس اضيأ اهندم نمو « رامثلاو هكاوفلا فلتخم اهضرأ جتنتو ىانكم اهتلم نمو اهنيتاسبو

 ةراضحب زيمت ةقطنملا هذه لك ندمو « طابرلا ةنيدم اهبناجب تاشنو طيحما ىلع ءانيم ىهو

 « ىرملاو ندملا نم ريثك اهبو ةينغ ةقطنم ىهو ةنسمات ةقطنم ةقطنملا هذه ىبوتجو . ةعيفر

 انيدح اهتفلخخو ةفنأ اهندم مهأ نمو « لتلا سلطأ لابجي بونجلا ىف ىهتتو . تارشعلاب دع
 طسو ىف طيجحلا ىلع ءانيم ىهو « ةليمج قدانفو عماوجب ةنادزم ةفنأ<تناكو « ءاضيبلا رادلا

 روصعلا ىف اهلهأ ناكو « ةلاكد ةقطنم اهنم بونجلا ىلإو . بوبحلاو حورزلا ريثك لهس

 ىلع اهيلتو . ىفسا اهندم مهأ نمو نيتاسبلا سرغو ةعارزلا قرط نوفرعي ال نيرخأتم ىطسولا
 تاباغلاب ةكيلم ةرعو ةقطنم ىهو « ةيلحادلا شكارم ةقطنمل ادادتما دعتو ةحاح ةقطنم طيحملا

 « الالطأ تحبصأ ةميدقلا أهثدم رثكأو « ناكسلاب مح دزتو ةريغصلا ةيئاملا ةيدوألاو لايجلاو

 سوسلا ةقطنم طيحملا ىلع بونجلا ىلإ اهيلتو . ىوارحصلا سلطألا دنع ةقطنملا هذه ىهتو

 اهيف رثكيو « ابونج ىوارحصلا سلطألا ءارو عقتو « ىصقألا برغملل ةيبرغلا قطانملا رخآ

 اهنمو « سوسلا رهن بصم برقو سلطألا لابج ةياهت دنع ريداغأ اهتدم مهأ نمو « ليخدلا
 نم ةرفاو ةيمك جتنتو ةبصحخ ةقطنملا هذه ضراو « لامشلا ىف تويتو طيحملا لع ةسام اضيا

 . بنعلاو نيتلا نم ةصاخنو ةهكافلاو بوبحلا
 : طبهلا ةقطنمل ةمحخاتم فيرلا ةقطنمب ىقتلنف « طسوتملا رحبلا ىلع لامشلا ىصقأ ىلإ دوعنو

 ىتلا لابجلا ىتح اليم نيعبرأ وحن ابونجو روكنلا رهن ىتح اليم نيعبرأو ةئام وحن اقرش دتمتو
 . ةدوربلا ةديدش تاباغلاو لابجلاب ةئيلم ةقطنم ىهو « ساف ةقطنم ىف عقاولا ةغرولا رهن ىذاحت

 ؛ ةليلق ندم ىوس لابجلا ىف سيلو . ليلق حمقلا نكلو « نيتلاو لاقتربلا راجشأ نم ريثك اهبو
 بانعألا اهنم ريثك وأ لابجلا جتتتو ٠ نوحالمو نودايص لحاسلا ندم ىف ناكسلا رثكأو

 ةقطنملا هذه نم طسوتملا رحبلا ىلع قرشلا ىلإو . نوميللاو لجرفسلاو ناتكلاو نيتلاو نوتيزلاو
 ةاذاحم ىتح ايونج دتمتو « ةيولملا رهن بصم دنع ىهتنتو روكينلا رهن نم أدبتو « تراغ ةقطنم

 ةتطنم ىهو « اضرع اليم نيعبرأ ىف اليم نيسمحن وحن املوطو ساف ىقرش زوحلا ةقطنم لابج
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 ميلقإ نم بونجلا ىلإو . طسوتملا رحبلا ىلع ةليلم اهندم مهأو ناكسلا ةليلق فافجلا ةديدش

 نيعبرأو ةئامو الوط اليم نيعستو ةئام وحن ىف ساف ةقطنم ىقرش دتمي وهو زوحلا ميلقإ تراغ

 مهأ نمو ؛ « سلطأ لابج وأ ةيوارحصلا لابجلاو لوهسلا نم ريثك ىلع لمتشيو اضرع اليم
 ةبصخخ ضارأ اهو « ةفاقثلاو ةراضحلا ثيح نم ساف ةيالو ىف ندملا ةثلاث دعت ىهو هزات اهندم

 ةقطنم زوحخللا ىبوتجو . ةقطنملا هذه لابجو ندم نم ريثك ىف ةرهدزم ةايحلاو « عاستالا ةديدش

 ىف ةراهم اهلهألو « لامشلا ىف عيبرلا مأ رهن ىلإ ديبعلا رهن ىبونج نم ميلقالا لمشتو « ةلدات

 . ةزفأو ةزفت اهندم نمو ءاخخر ىف لابجلاو ندملاب ناكسلا رثكاو « فوصلا جسنو دولجلا غبد

 ةقطنم ىفرش كتمتو لاك ىف ةيبرغلا لالتلا نم ادبتو ةروكسه ةقطنم ةقطنملا هذه ىبرغو

 لوصحم اضيأو مهرايدب زعملا ةرثكل دولجلا ةعانصب اهناكس ىنعيو « بونجلا ىلإ هجتتو شكارم

 ىلإو . ةنسلا رادم ىلع جولثلا اهابج ضعب ىطغتو تسادوغاتو ةنيدملا اهندم نمو « تيزلا

 مجانم ةدعاهب دجوتو « ةعردلا ةقطنم ىبرغو سوسلا ىقرش ةلوزج ةقطنم اهنم بونجلا

 ريثكلا مهدنعو ريعشلا نوعرزيو ةيعوألا نم ريثك ةعانصل ناكسلا تلهأ « ديدحلاو ساحنلل

 نيسمخخو نيتئام ةفاسم ىلإ ابونج دتمتو ةعردلا ةقطنم ةقطنملا هذه نم قرشلا ىلإو . ةيشاملا نم

 ىقرشلا بونجلا ىفو . ليخنلا قئادح هيف دتمتو اهرهن ضوح ىف نوميقيف ناكسلا امأ . اليم

 ةفاسم ىلإ ابونج لغلختتو « زيز رهن لوط ىلع دتمتو « ةساملجس ةقطنم ةروكسه ةقطنم نم

 عم ةراجتلا مهلدابتل ءاينغا ةساملجس ةنيدمه لهاو « ءارحصلا دودح ىتح اليم نيرشعو ةئام

 . رومتلا اهتقطنمب رثكتو « نادوسلا دالي

 ةرثكل ةدقعم ىصقألا برغملا ةيفارغج نأ هوجولا ضعب نم روصي ام تمدق ام لك ىف لعلو

 ىفو لامشلا ىف هلابجو « عيرم رتم وليك فلآ ةئامسمخ وحن غلبت ىتلا هميلاقأ عاستاو هقطانم

 اهنارذو اهممق ىلع جلقلا نوكتل ةهج نم ايه ولع وهو « اقهاش اولع ةيلاع سلطألاو لتلا سلطأ
 ربوتكأ رهش ذنم اهب لزنت ىهو « اهب راطمألا لوزن ةرثكل ةيناث ةهج نم ايه اك « ةخماشلا

 :ةيئاماىراجملاو تاريهنلاو راهنألا اهيف رثكت نأل اهأيه اهحطس ىلع لابجلا ةرثكو .ءاتشلا ىف رزغتو

 لامشلا ىلإ ىرجيو ساف ةقطنم نم عبنيو « ةيولملا رهن اهمهأ نمو « ماعلا لاوط ىرجت اهمظعمو

 برغلا ىلإ قرشلا نم ىرجيو وبس رهنو « ةليلم ىقرش طسوتملا رحبلا ىف بصيو ىقرشلا
 ىصقألا برغملا ضاوحأ ىنغأ دعي هضوحو ساف ةقطنم اقرتخم ىسلطألا طيخما ىف بصيو

 عبنيو عيبرل مأ رهنو « ىصقألا برغملا جاتنإ نم ةئاملا ىف نيعبرأ هجاتنإ غلبيو « اناكس اهرثكأو

 رهنو .ةلاكذو ةئسماتو ةلدات قطانم ىذغيو طيحملأ ىتح ابرغ مث ابوئنج هجتيو «زوحلا ةقطنم نم

 هجتيو سوسلا رهنو «ةحاحو شكارم ىتقطنم قرتخيو برغلا ىلإ قرشلا نم هجعتيو تفيستت

 . ريداغأ برقب طيحملا ىف بصيو سوسلاو ةلوزج ىلامش اقرتخم برغلا ىلإ

 لابجلا ةرثك نم مغرلا ىلعو « راطمألا ىلع دمتعي راهنألا ىلع دمتعي ا ىصقألا برغملاو
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 طيحملاو طسوتملا رحبلا ىلع ةيلحاس لوهس الوأ ىهو « ةريثك ةعارزلل ةأيهملا ًءازجألا هحطس ىلع
 رثكأ ةيتاثلاو « ةقيض ةطرشأ ءاحنألا ضعب ىف اهنأكو ةحاسملا ةدودحم ىلوألاو «٠ ىسلطألا
 تابصم نع طيحملا ىلع ىناوملا دعبتو . ارتموليك نيعستو نيثالث نري اهضرع حوارتيو « اعاستا
 ةرثكب راهنألا اهتنرك لوهس ىهو ةيرهن لوهس ايناثو . بساورلا نم لمحت ام ةرئثكل راهنألا
 تالغلا عيمج جاتنال حلصت ىهو . افنأ ةروكذملا راهنألا لوهس لثم « بساورلا نم تلمح ام
 اعبارو . لابجلا تاردحنم حوفس ائلاثو . نيتاسبلاو قئادحلا ةماقإو راجشألا سرغو ةيعارزلا
 نيب سقطلا فالتخالو . راجشألا سرغو بوبحلا ةعارزل ةعساو لوهس هبو ىلتلا سلطألا ةبرت
 رثكيو « لقنلاو هكاوفلا راجشأ فلتخم برغملا ىف كاقلت اهتاردحنمو لابجلاو لوهسلاو نايدولا
 دق ام الإ راهتألا ضاوحأو لحاوسلا ىلع لدتعم هتلمج ىف خانملاو . ةيبونجلا قطانملا ىف ليخنلا
 . ماعلا لوط جولثلا اهجوتتل ىتح ةديدشلا ةدوربلا نم لايجلا ضعب زيمي
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 ميدقلا (؟)خيراعلا

 خيراتلا تاحفص ىلع ىدءارتي ذخأو « ةقيحسلا روصعلا ىف لغوم ىصقألا برغملا خيرات
 نرقلا ذنم ةيبرغملا دالبلا لحاوسل ىرخأ ةرابعب وأ ةيلامشلا ايقيرفإ لحاوسل نييقينيفلا دايترأ عم
 اهب نوسرُي علسلاو تاريخلا تابيطب ةينغ عقاوم نع ثحبلل هدعبو هلبقو داليملا لبق عساتلا
 فرحي ارضحتم اًمحالم اًيعش اوناكو . ةفلتخملا ىراجتلا لدابتلا هوجو اهلهإ عم اولدابتيل مهنفس
 : ىلامشلا ىقيرفالا لحاسلا ىف محل ةمئالملا عقاوملا ىلع فرعتلا نولواحي اليوط اولظو ؛ ةراجعتلا

 ةنيدم هيف اوماقأ ةيلالا سنوت ةنيدم نم برقلاب عقوم مهبجعا ثحبلا ةرثك عمو نمزلا رورمبو
 اوذحخأو « ةليوط انورق تلظ ةلود اهب تماقأ « ةريبك ةيقينيف ةيلاج مهنم اهعكسو « ةجاطرق
 لجيجو ةنوب رئازجلا ىف اوراتخاو « علسلا لدابتل ةحلاص ىرخأ نكامأ نع مهتراجتل نوثحبي
 سرغ مهوملعو « ةيقينيفلا مهتراضح اعيمج اهيف اورشنو « لاشرشو ةياجبو ةدكيكسإو
 روص لوح ماشلا ىف ميدقلا مهنطوم نم مهيلإ اولقنو « ىرلاو ةعارزلا نوئش صعبو راجشألا
 طسوتملا رحبلا لحاوس ىلع عقاوملا ذاختا ىف اوعستاو . لقنلاو ةهكافلا راجشأ ضعب نانبل ىف
 اينابسال ىقرشلا ىبونجلا لحاسلا ىلع اعقوم اوذختاف « ةعساولا مهتراجتل زكارم نوكتل ةيبرغلا
 امنو © سداق م هومس اينابسال ىبرغلا بونجلا ىف الثامم اعقوم اوذختاو « ةنجاطرق » هومس
 لحاوس ىف ةلئامم عقاوم نع اوثحبي نأ ايعيبط ناكو « نيتريبك نيتيقينيف نيتنيدم احبصأو ناعقوملا

 ذاتسألل ىبرعلا برفملا ةيندم باتكو (ةرهاقلا عبط ) ١ باتك ىصقألا برغملل ميدقلا خيراتلا ىف رظنا (1)
 . رقص دمحأ ١ - زويد ىلع دمحم لوألا ءزجلا - ريبكلا برغملا خيرات
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 حقوم سفن وهو « ريداسور ه هومس ةيولملا رهن بصم ىبرغ عقوم مهبجعأو « ىصقألا برغملا
 نع لاصتالل هوراتخا امناكو « هيف نفسلا وسر ىلع دعاسي جيلخت ردص ىف وهو ةيلاحلا ةليلم

 الطم اعقوم ىلامشلا ىصقألا برغملا لحاس رخخا ىف اوراتخاو ٠. ةينغلا ساف ةقطنم علسب هقيرط

 لهسلاو « ةجنط » هومس « قراط لبج قيضم ىلع ىقرشلا لامشلا نم لطيو ىسلطألا طيخما ىلع
 « سداق » ىلإ اينابسإ ىف الامش مهعارذ اودم مو . تالغلا رفاوو عستمو بصحخ اهئارو نم

 اهميلقإ سفن ىف ىهو « ةجنط نم اليم نيعبس وحن اليصأ ىلإ ىصقألا برغملا ىف ابونج هودم

 ترقتسا هعيمج ىبرغملا لحاسلاب اندم اهيف محل نويقينيفلا ماقأ ىتلا عقاوملا لك ىفو . بصخلا

 نورقلا ىفو لقألا ىلع داليملا لبق نماتلا نرقلا ذنم ةبقاعتم الايجأو انورق ةيقينيفلا مهتراضح

 © بسحف نفسلا ءانبو ةيرحبلا ةح الملا نوئش ىف الأ ةراضضحلا ىف اقيرع اًعش اوناكو . ةيلاتلا

 هلك كلذ اوثيو « هريغو نولملا جاجزلا ةعانص : ةعانصلاو ةعارزلا نوئش نم ريثك ىف اضيأ لب

 ةيدجبألا ىده ىلع اهوعضو ىت مهتيدجبأ مهنيب اوثب نأ دبالو « برغملا ناكس نم نيريثك ني

 تايدجبألا ساسأ تراص ثيحب ليدعتلا نم ليلق ريغ اهيف اولعخدأ نأ دعب « ةيرصملا ةيفيلغو ريم

 نييقينيفلا نيد ىقتلاو . ةيماس ةغل اهنأ فورعمو « مهتغلو مهتيدجبأ ةبراغملا ضعب ملعتو « ةيملاعلا

 ناكس ةيقب لثم - ىصقألا برغملا ناكس ناكو « ناكم لك ىف ىنثولا ةبراغملا نيدب ىنثولا

 ضعب ىف ةسدقم حاورأ دوجوب نودقتعيو « رمقلاو سمشلا نودبعي - نييقينيفلاو برغملا
 . ناويحلاو ريطلاو راجحاالاو راجشالا

 نم هريغو ىصقألا برغملا اولقن انورق دتمملا مهرصع ىف نييقينيفلا نإ انلق اذإ غلابت الو

 مهيديأ ىلع ةبراغملا ملعت دقف ءرضحتلا نم ةديدج ةايح ىلإ ةوادبلا ةايح نم ةيبرغملا نادلبلا

 راجشأو هكاوفلا نيتاسب سّرَغو رضخلاو لوقبلاو بوبحلا ةعارزو ةراجتلا نوثش نم اريثك

 عنصو امهريغو ساحنلاو ديدحلا نم نداعملا جارختساو نفسلا ةعانصو ىشاوملا ةيبرتو نوتيزلا
 . ريقاقعلاو روطعلا ةعانص - نظياميف-مهنم اوفرعو «ةغابدلاو سبالملا ةكايحو ةنيزلا ّلحو ىناوألا

 : مرلاب اهمهأ نم ةيلقص ىلامش ئف زكارم مهتراجتل نويقينيفلا اهسسأ ىتلا زكارملا نمو

 ؛ ةيناطقو ةسوقرسو انيسمب ةيلقص ىقرش ىف زكارم محل اوسسأو - دعب اميف - نانويلا مهعبتو
 اليوط تلظو « نيتعفلا وأ نيبعشلا نيب داليملا لبق سداسلا نرقلاب برحلا بوشن ىف كلذ ناكو

 لخدتت داليملا لبق ثلانلا نرقلا طساوأ دنمو ايئاهن اناحجر امهادحإ ةفك مج رت نأ كود امهنيب

 نيب برحلا ٍتبشنو ىقيرفالا لحاسلا نمو ةيلقص نم نييقينيفلا نييجاطرقلا ةلازإ لواحتو امور

 امورل اريخخأ رصنلا بتكيو ( م. ق ١45 - ”54 ) اماع نيرشعو ةئام وحن ةدمل نيتففلا

 ةجاطرق اهراوجب ىنبيو « ةقهاشلا اهنابم مدهيو « امربم ءاضق ةجاطرق ىلع ىضقيف « اهشيجو

 ةيقيرفإ ىف ميلاقأو نادلب نم نييقينيفلا نييجاطرقلا ديب ناك ام لك ىلع امور ىلوتستو « ةديدج
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 رئازجلا ىبرغ ىف ىراحصلا نم هلمشت امب ايديمون مهتعبت كلذبو « ةيبرغملا دالبلاو ةيسنوتلا
 اينامور ادئاق نإ لاقيو ةساملجس ىتح بوتجلا ىلإو ةيولملا رهن ىتح ىصقألا برغملا ىقرشو
 نورخآ داوق ىنيو « ةساملجس ىلإ نمزلا عم مسالا فّرحو « ةسام مولليجيس اهاعمو اهانب
 . ميدقلا اهخيرات نع انثيدح ىف كلذ انروص ام وحن ىلع ةيرئازجلا ايديمون ىف اتلم

 برنملا ىف نييقينيفلا ندم ىلع اضيأ هتّدم ةيقينيفلا ةيرئازجلا ندملا ىلع اهءالو امور تدم يو
 . ةجنط مهل ةمصاع نوذختي اهناكس ربربلا نم اهماكح ناكو « دليصأو ةجمنطو ةليلم : ىصقألا
 تناكف ةيقرشلا ايئاتيروم امأ « ةيبرغلا ايناتيروم ىمسي ةيولملا رهن ىقرش ىصقألا برغملا ناكو
 هيلإو « لوألا سوكوب وه ةيبرغلا ايناتيرومل ميدق ماح مهأ ناك امبرو . ايديمون عم لخادتت
 ضبقلا ىف مهناعأف نامورلا عم بورح ىف ةطروغوي لحخدو « ايديمون م اح ةطروغوي رهصأ
 امئاق لظو داليملا لبق 68٠١ ةنس ديعوب هثيا هفلحخو . سوكوب هرهص داليملا لبث ٠١1 ةنس هيلع
 لوتساو . داليملا لبق 8 ةنس ىتح ىناثلا سوكوب هنبا هفلخف داليملا لبق 54 ةنس ىتح اهيلع
 هفلخخو « ايديمون بحاص ىناثلا ايوب اهيلع اولعج داليملا لبق ١7 ةنس ىفو « هدعب نامورلا اهياع
 نامورلا ىرثو . هعيمج برغملا ىلع نامورلا مثج مث , داليملل 4٠ ةنس,ىتح سوميلطب هنبأ أهيلع
 قراط لبج نم ةييرقلا ةتبس لثم طسوتملا رحبلا لحاس ىلع اندم ىصقألا برغملا ىف نوئشني
 ىيهف « ىصقألا برغملا ىف ةيئامورلا مهتموكحلا ارقم اهوذختاو «ساتيفيس» اهنومسي اوناكر
 قئادحو نيتاسب اهجراخو « تانادعمشلاو ساحنلا ةعانص ىف ةرهم اهامعو « ميدق نم ةرضحتم
 دّتف « اليصأو ةجنط لثم ندم نم نييقينيفلل طيحما ىلع ناك امب نامورلا فتكي ملو . ةعيدب
 نم نيليم ةفاسم ىلع قارقرلا ىِأ رهن برق اهتنيدم هيف اونبو الّس عقوم ىلإ هلحاس ىلع اولغوت
 ةنيدم ةفنأ ةنيدم طيحملا لحاس ىلع اونبو «ةتسمات ميلقإ ىلإ كلذ نم رثكأ اولغوت لب « طيخا
 نامورلا ساجو .بوبحلا عاونأ لك ةعارزل حلاص بصمخ لهس ىف ىهو «نآلا ءاضيبلا رادلا
 عورز نم اهب امو ساف ةقطنم ىلع نوجرفتي مهدجن اننأ ليلدب ؛ىصقألا برغملا رايد لالخ
 ىلإ هضرع دتميو اليم نيثالث برغلا وحن دتمي ىذلا نوهرز لبج اهراوجب مهبجعأو « ةرهدزم
 لوح ضرألاو « ليلو ةنيدم هتمق قوف اونب دقو « نوتيزلا راجشأب ىطخم وهو «لايمأ ةرشع
 ةنيدم ىف امإو ةنيدملا هذه ىف امإ ميقي ىنامورلا ىلاولا ناكو « ةعيدب نيتاسيو عرازمب ةنأدزم
 اوناكو «ةظهابلا بئارضلاو فسعلا نم ريثكب ىصقألا برغملا ناكس كنامورلا قهرأو .ةتبس
 اهتذختاو ةيحيسملا ةنايدلا امور تقنتعا الو . هريصعو نوتيزلاو بوبحلا نم ضرألا تاريخ كويهني
 .ةيبنجألاو ةينامورلا تايلاجلا نم ناك مهرثكأو ؛ةيلحاسلا ندملا ىف ةديدش ةلق ا وناك ىصقألا برغملا نم اهرقنتعا نم نأ ريغ «ةيبرغملا دالبلاو اهتيروطاربمإ ءاجرأ ىف اهرشن تلواح ىمرلا اهنيد

 اوناك ام ةحادفو مهملاظم ةرثكل نامورلا مايأ ىف ةريثك تاروثو نتفب كوموقي ربربلا لظو
 كلاثلا نرقلا ذنم فعضت مهتلود تذحاو « هئانباو ىريربلا بعشلا ىلع بئارضلا نم' هنوضرفي

 ” ٠



 : ةيبرغملا دالبلاو ةينامورلا ةيروطاربمالا ىف تاروثلا معتو ىضوفلا دوست تذخاو ىداليلا
 ىضارا ماسنقا ىف ةيلامشلا ابروأ بوعش تعمطو . ىداليملا عبارلا نرقلا ىف كلذ مقافتو
 414 ةنس تناك اذإ ىتح اهنم ةيبروأ ءازجأ حستكت تذحاو « ةيبرغلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 مهب بحرو ايديمونو رئازجلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف امور هكلمت ام لك لادنولا حسنكا داليملل
 ملظلا فقو نم مهيف اونظ امل « مهيلع راصتنالا نم مهونكمو نامورلا دض مهوناعأو ةبراغملا
 وحن دتما ىذلا مهدهع ىف نيّرمألا اوقاذ نأ اوثبلي مل مهنأ ريغ مهلهاوك نع هعفرو ىنامورلا
 اوناكو . داليملل ه8 ةئس « ريزيلب » : ىطنزينلا دئاقلا مهعومج ىلع ىضق نأ ىلإ ماع ةئام
 مهتفلحخو . امظن الو اقالخنأ الو ةعانصح الو انف الو املع برغملا ىف اوفلخي ملف اًيبرح اًيعش
 . كامورلاو لادنولا دهعك ملظلاو فسعلاب مهدهع مستاو ؛ ىرخأ ماع ةئام وحنل ةطنزيب هيف

 رم آم ةيلحاسلا ندملا ضعب ىف اوحجنو ةيبرغملا دالبلا ىف ةيحيسملا رشن اولواح نامورلا نأ لع
 : ةيلحاسلا ثدملا ىف ةصاخو ةينيتاللا مهتغل رشن ىف اوحجن ا" « سنوتو رئازجلا ىف انب

 اهعارذ دمت تناكو . ةيبرغملا دالبلا ىف اهتفاقث نم ءىش الو اهتغل رشن لواحت ملف ةطنزيب امأ
 ىلع ندملا ضعب ىلع اضيأ هتدم امبرو طسوتملا رحبلا لحاس ىلع ةتبس لثم ناملا ضعب ىلع
 هدعبل ىصقألا برغملا ىلع مهيديأ عضو اوعيطتسي مل لادنولا نأ نظلا ربكأو . ىسلطألا لحاس
 ىف ةصرفلا اوزهتتا ايئابسإ طوق نأ انظ نظنو «رئازجلاو سنوت ىف مهراشتنا زكارم نع ديدشلا
 سيداب ىتنيدم اهيلع اونبو ٠ طسوتملا رحبلا لحاس نم ءازجا ىلع اولوتساف ةطنزيب مايأو مهمايإ

 ةجنطو ةتيس بناجبو « ىبرعلا حتفلا لبك ممل ةعضاخ تناك ىتلا ةيقيئيفلا ةليلم بناجب ةغرتو
 ةنيدم اونب ةفنأ - الس - اليصا لثم ةينامورلاو ةيقيئيفلا ىبرغلا لحاسلا ندمو لامشلا ىف

 وحن ةفاسم ىلع لخادلا ىف رمارم ةنيدم اوني أك هلاكد ةقطنم ىف ىفسأ ةئيدم ىبونج ىتنوك
 دالبلا ىف اهنورشني ةراضح باحصأ اونوكي مل لادناولا لغم طوقلاو . ىتنوك نم اليم نيرشع
 . ندملا ضعب اهيف محل اونب وأ اهولزت ىتل

 ا

 نييراردملاو ةسرادألا دعب - ةسرادألا - راردم ونب - ةيرفصلا ةروث - ةالولاو حفلا

 ةالولا رصعو ىصقألا برغملا 20)حتف (أ)

 مورلا بقعتي نأ ةيبرغلا رصم دودحل انيمات ةرجهلل 7١ ةئس رخاوأ ىف رصم ىلع هيلاو صاعلا

 نبال لماكلاو ىصقألا برغملا لود رابخأ ىف اصقتسالاو >> نادلبلا حوتف : ىصقألا برغملا حتق ىف رظنا 0)
 . ىراذع نبال برغملا نايبلاو نودلخن نبا خيراتو ريثآلا مكحلا دبع نبال برغملو رصم حوتفو ىرذالبل
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 رادو م 547/ه 3“ ةنس نازف ةمصاع ةليوزو ةقرب ىلع اعيرس ىلوتساو « برغملا رايدو ةقرب ىف
 هفلخو باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىفوتو . م 547ه ٠ ةنس اهياوبأ سلبارط هل تحف ماعلا

 : حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع هناكم لوو « صاعلا نب ورمع رصم نع لزعف نافع نب نامثع
 محتناف « ةباحصلا نم ددع هب ناك ريبك شيجب هلمأو ع برغملا رايد تف ف ةدواعم ىف هنذاتساف

 ميلق الا لخاد نصح ىف سويروجيرج ةطنزيب ىلاو لزانو م 1417/ه ٠7 ةنس برغملا رايد هب

 ؛ ةكرعملا ةحاس ىف سويروجيرج لتقو « اقحس هشيج قحسو « ةلطبس » ىمسي ىسنوتلا
 . ةيمور ةيماح اهب تلظ ذإ ةجاطرق ادع ام حرس ىبأ نبال اهباوبا ةيسنوتلا دالبلا عيمج تحتفو

 ةئس عفان نب ةبقع اهيلو اذإ ىتح « ةالولا اهيلع بقاعتيو ةيومالا ةفالخلا ةيسنوتلا ةيقيرفإ عبتتو

 ةدعأت اهذختاو م "ا/غ[ىه همه ةئس اهمتأو ركسعم ا ىأ كاوريقلا ةنيدم أشنأ م <الإ/ش ت٠

 ةمصاع اهذختا ىرخأ ةرابعبو « اهنوكش ريبدتو هتموكحل اًرادو برغملل ةحتافلا ةيبرعلا شويجلل

 ؛ لزغو « ىربك ةنيدم تحبصأ ام ناعرسو ةموكحلل ارادو اريبك اعماج اهيف ىنيو برغملل
 اهءلرو امو طسوألا برغملا ىف ايديمون حتف ىلع ممصف م ”5/4/ه هه ةنس رجاهملا وبأ هفلخو

 ةيروأ ةليبق هتيقلو « ناسملتو ةيقرشلا ايناتيروم ىلإ ىهتنأ ىتح نادلبلا حتفي لظو ىراحصلا نم

 لزُعو . هتليبق نم نوريثك هعم هقنتعاو مالسإلا قنتعاو ةليسك رساو اهمزهف « ةليسك اهسيئرو
 ىقيقحلا حتافلا دعي وهو « ةيناث عفان نب ةبقع هناكم ىلوو م 581 //ه "7 ةئس نيرجاهملا وبأ

 برغملاب ادبو « قاطنلا ةعساو ةيركسع تايلمعي ماق ذإ « هيف مالسالا رشنو ىصقألا برغملا رايدل

 ؛ ايرغ لغوأو « بازلا ميلقإ ىف نوصحلا نم نييطنزيبلا ىديأب لازي ال ناك ام عرتناف طسوألا
  هتلاسو هتنداهو اهءالو طبملاو فيرلاب ىصقألا برغملا ىلمش ىف ةرامغ ةليبق هل تنلعأو

 ةلوزجو ةحاحو شكارم قطانم ىف ةدومصم ةليبق ىلإ راسو . ساف ةقطنم ىف ليلو عضصخأو
 هبكاوي رصنلاو « ىصقألا برغملا ىف ربربلا لقاعم رخا سوسلا ىلإ راس مث . تملستساو اهزانو

 فنهو سرفلا ( قوط ) بييالت ءاملا غلب ىتح هيف هسرف لخدأو « طيحملا ىلع ةسام غلب ىتح
 . « كاوس بر َدَيْعُي ال ىتح ةرومعملا رخآ ىلإ مالسإلا ةيارب تلصو ىنا كدهشأ ىنإ مهللا :٠ الئات

 رئازجلاب بازلا ىف شيجلا هقيس اذإ ىتح « هتدوع قيرط ىف هدصرف ةليسك ردص رغوأ دق ناكو
 م "87/ه "14 ةنس هعم اوناك نمو وه ميظعلا لطبلا دهشتساو « هرصاح- ةليلق ةئف ىف ناكو

 اراظتنا ةقرب ىلإ اهيلع ةبقع ةفيلحخ سيق نب ريهز عجارتو « ناوريقلا ىلع هعومجب ةليسك ىلوتساو
 لتقيو همزهيو ةليسك لزانيو م 588/ه "4 ةنس برغملا ىلع هتيلوت عم ددملا هاتأو « هيتاي ددا
 ناكو م 59. /ه ا/١ ةنس نامعنلا نب ناسح هدعب ةيبرغمل دالبلاو ناوريقلا ىلوتيو . ةكرعملا ىف

 ةجاطرق حتتفاو « لئاسرللو جارخللو دنجلل نيواود نودف مكحلا ريبدت نسحي اريدق ايسايس

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ تحبصا كلذبو ةطنزيب باسل سسجتت تناك ىتلا مورلا ةيلاج- اهنم درطو
 لوطسألا دمت ةعانص راد اهب ىنبيو ؛ هلوطيسأل ةدعاق نوكعل سنوت ةنيدم أشنو « برعلل ةصلاخ
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 تناكو « ساروأ لابجب ةيتانزلا ةوارج ةليبقل ةفينع ةروث همايأ ىف تبشنو ء نفسلا نم همزلي امب
  ددمل اًراظتنا « ترس : ىلإ باحسنالا ىلإ رطضاو ؛ رصنلا هل بتكي ىلو اهلزاتف « ةنهاك اهدوقت

 ىلاولا ريكألا اهنبا نوكي نأ ىلع مهحلاصو « اهرارف ءانثأ ىف تلتقو اهمزهف رارج شيج هءاجو

 ةسايس تناكو « هشيج نم أزجتي ال اءزج اونوكيل افلأ رشع ىنث مهنم اودنجي نأو مهيلع

 ىف بدرعلا نيبو مهنيب قرف ال ةالو مهنم حبصأو حالس ءاتفر برغملا لهأ حبصأ دقف ةميكح

 لك ىفو ىصقألا برغملا ىف عستي مالسالا راشتنا ذحأو « ةبراغملا بولق كلم كلذبو . ءىش

 مال.ءهر/ه م ةنس ريصن نب ىسوم برغملا دالبو ناوريقلا ىلع هفلخو . ةيبرغملا رايدلاب ناكم

 تاالمح لسرأو ىصقألاو طسوألا برغملا عوبر ىف مالسالا رشن لامكتسا هينيع بصن عضوف

 ةلمح سأر ىلع ضهن مث هتعيرشو مالسالا دعاوق سانلا نوملعي ءاهقف اهعمو ةريثك ءاحنأ ىلإ
 « سوسلا ميلقإ ىف ٠ ابونجو ةجنط ىف الامش برغلا ىصقأ ىتح :>- ةيبرغملا دالبلا تحستكا ىربك

 مهنوظفحيو هضورفو مهنيد نوثش مهنوملعي ءاهقف اهمالسإ متي مل ىتلا ىحاونلا ىف فلخنو
 ةيالوف « ةيبرغملا رايدلل ىرادالا م ميظنتلا متأو ربربلا نم نوريثك همايأ ىف ملسأو « ميركلا نارقلا
 ؛ ناوريقلا اهتمصاع طسوألا برغملا ىقرشو ةيسنوتلا ةيقيرفال ةيناث ةيالوو « اهتمصاع ىه ةقربل
 ىصقألا برغملا ىف سوسلا دالبل ةيالوو « ناسملت اهتمصاع طسوألا برغملا ىبرغل ةيالوو

 ةيالو لكلو «ةجنط اهتمصاع هّيلامش ىتح ىصقألا برغملا ةيقبل ةيالوو « ةساملجس اهتمصاع
 كلذ نم رثكأو ءدايز نب قراط وه ايربرب ةجنط ماح لعجو « ربربلا وأ برعلا نم اهمكاح
 نيب ةقرفت لك تيغلأ هنأ كلذ ىنعمو « ربربلا نم هشيج رثكأ ناكو « سلدنألا تفل اًدئاق هلعج
 ةرصن داهجلا ىفو شويجلا ةدايق ىفو ندملا مكح ىف ةيساوس اوحبصأ ثيحب ربربلاو برعل
 ىأ كانه دعي مل كلذبو .باوثلا نم هللا دنع امل ابلط ضرألا قابطأ ىف هرشن ءاغتباو هللا نيدل

 نأ عيطتسنو . هللا ةملك ءالعإ ىلع نالمعي ناملسم ناوخأ امهف « ىربربلاو ىبرعلا نيب قرا
 همامت ناكو ىرجملا لوألا نرقلا ىف مت ةيبرغملا رايدلاو ىصقألا برغملل برعلا حتف نإ لوقت

 مو عفات نب ةيقعو نامعنلا نب ناسح هاقبس نيذللا نيميظعلا نيحتافلاو ريصن نب ىسوم دي ىلع
 < هَّللا ةينادح وب نيدت تحبصأ ةينثو ةمأل ايوحخأ ايدئاقع احتف هولعج لب ايبرح احتف هولعجي

 اداهج هئاول تحت لمعلا ىف مهكراشت ىهف «نيدلا اذه باحصأ برعلل ةوخأ رعشتست تحبصأو

 .هميلاعتو هتديقعل ةرصنو هليبس ىف
 كلملا دبع نب ناميلس هوخأ هفلخو م ,4١7/ه و9 ةنس كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا ىفوتو

 ىف امهلمع نع دايز نب قراطو ريصن نب ىسوم : نيميظعلا نيلطبلا لزعف رظنلا ريصق ناكو
 هفلخو « اسنرف ىبونجو اينابسإ لامش ىف ىبرعلا حتفلا فقوتو ؛ سلدنألا ريغو سلدنألا
 لع ىلوو . ةلودلا ىف مكحلا ةادأ حلصي نأ لواحف « . حلاصلا ةفيلخلا زيزعلا دبع نب رمع

 ةبقع ىترتف ىف ىلاولا رجاهملا ىبأ ديفح هللا ديبع نب ليعامسإ وه اهيقف برغملا رايدو ناوريقلا

 ل



 ةبراغم هلخدو « فينحلا نيدلا رشن ىلع اعيمج لمعلاب مهقلكو « ءاهقفلا نم ةعست هعم لسرأو

 ةفالخلا ىلوتو « اعيرس زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىفوتو . برغملا ءاحنأ لك نم نوريثك
 ةنم جاجحلا ةطرش بحاص ملسم ىبأ نب ديزي ناوريقلا لإ لسرأف ٠ كلملا دبع نب ديزي
 فسخلا ىلع موقي دهع « ةيمآ ىنب ةالول برغملا ىف ديدج دهع أدييو . مالا .غه 1
 ةرئاجلا ىلاولا اذه ةسايس ىلع ربصلا ربربلا قطي ملو ؛ لاومألاو بئارضلا عمج ىف ربربلل ملظلاو
 ناوفص ني رشب مهيلع ىلوف كلملا دبع نب ديزيل ةظعو ةربع .كلذ ناكو « ةيلاتلا ةنسلا ىف هولتقف

 ةليلج لامعا اههدحأل رثتت الو « ىملسلا نمحرلا دبع نب ةديبع م ا؟ه/ه 1١١١ ةنس هفلخو

 ركذيو م 7770/ه ١١4 ةنس باحبحلا نب هللا ديبع ىلوتيو . ةيبرغملا ةيعرلا بولق اهب فلؤي
 هلامعو وه ةيعرلا ساس دقو « نامعنلا عب ناسح هلبق هانب ىذلا ةنوتيزلا عماج ءانب ةداعإ هل

 نيبو مهنيب اووسي نأ اوبأو « ةحداف بئارضب ربربلا اوقهرأ ذإ « ملظلا دشأ ةملاظ ةفسعتم ةسايس

 مهنا نع نيماعتم « مالسالا ةعيرش كلذب ىضقت اك « ةيلاملا نوئشلا عيمجو حارخلا ىف برعلا
 لماع هفس نم غلبو « اهسفن برغملا ىفو سلدنألا ىف داهجو حالس ءاقفر برعلل اوحبصأ
 امعاز ربربلا ىضارأ سيمخت ىلع مزاع هنأ كانه ةبراغملل نلعأ نأ ةيلاملا اهتوكش ىلع مئاقلا ةجنلط

 . محل برح مئانغو برعلل ءىبف مهنأ ناتهبو بذكو مثإ هلك امعز

 ةيرفصلا ةروث (ب)
 ربكأ نم لب أطخلا نم نأ ىلإ ىرجحلا ىئاثلا نرقلا ىف مهلامعو ةيمأ ىنب ماكح هبنتي مل

 مهنا عم « ةيلاملا نوئشلا ىف برعلا نيبو مهنيب ةيوستلا مدعب ةبراغملل ةملاظلا ةلماعملا هذه اطخلا
 ى مل ناك لب ل ند رش سلدنالا 0 داهجو حالم ءاشفر ا

 ىصقألا برغملا نولوالا راتحتاو 2 نييومالا داهلطضا نم أرارث برغملا اولزت ةيضابالاو ةيرفصلا

 اهتوعد جيورتل ائيهم وجلا امهنم ةئف لك تدجوو « سلبارط راوجب ةسوفن لبج نوناثلا راتحخاو
 امناكو 4 ةيلاملا نوئشلا ُّىش اعيمحل مهميب ةيوستلاو ةيمالسالا ةمالأ ءانبأ نع ملظلا عقرب ةلئافلا

 ؛ مئامع ىعبو ةيمأ ىنب ماكح مل نم مه اصلخم ةيضابالا ةرعدلا و ةس وت ليج ةيراغمإ جو

 لب « شيرف لع رصقت نأ حصي الف ةفالخلا لوت يف يتح ةيوستلا دم ناررقت | أم امهيتوعدب

 ىصقالا برغملا ىف دعي ملو . مهؤنكاأ اهالوتي برع ريغو ابرع اعيمج نيملسملل قح ىه

 مهلاوما بلس ىف باذعلا مهنوموسي نم دض اهيلإ بيجتسيو الإ ةيرفصلا ةوعدب عمسي صخش
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 - نودلخ نبا لوقي 5 - هعم رثك امم تايابجلاو مراغملا نم مهنوفلكي ام ىوس جارخلا مس

 ماكحلا ءالؤه ىلع مهتروث نم رفم ال حبصأ ثيحب « مهيلع مهروجو ربربلا لاومأ ىف مهثيع
 بهذم ىصقألا برغملا ىف رشتني نأ ايعيبط ناك كلذل . مالسإلا ميلاعتل نيلطعملا نيملاظلا نيغابلا
 اهخيشو ةسانكم ةليبقو ةرسيم اهخيشو ةرغضم ةليبق هقنتعت « كانه لئابقلا هقنتعت نأو ةيرفصلا

 نادوسلا تاعامج ىف ندملا ضعب ىف لغلغتو ةنانز لئابق ضعبو ةطاوغرب ةليبقو لوساو نب وكمس
 ةماعز ىلع هيف ةيرفصلا ةاعد عمجأو . ىصقألا برغملا ءاجرأ عيمجو ءارحصلا ىبونج نينطاقلا

 ىلوتساف « ةجنط ىلإ ةيرفصلا عومجب فحزو « ةمامإلاب عيوبو « ةرغضم ةليبق خيش ةرسيم

 ىلإ هعومجب هجتاو « هلبق نم ايلاو اهيلع نيعو « ىدارملا هللا ديبع نب رمع اهلماع لتقو اهيلع
 ةرطيسلا كلذب هل تمتو « هل تنادو باحبحلا نب هللا ديبع نب ليعامسإ اهيلاو لتقف سوسلا

 . ىصقألا برغملا عيمج ىلع
 ئىرهفلا بيبح نب دلاح ةدايقب شيج لاسراب ردابف « باحبحلا نب هلل ديبع كلذ فرعو

 ةفك اهيف تحجر « سيطولا ةيماح ةكرعم امهنيب ترادو « ةجئنط برق هشيجو ةرسيمب ىقتلاف

 مهتدايق نع هوحنف « ةيرفصلا نم هعابتأ كلذ بجعي ملو « ةجنط ىلإ ةرسيم بحسناف « دلاخ

 ءاقلل اشيج دعي نحخأو م ال١.5/ه 1١7 ةنس ةمامالا هولو م ىتانزلا ديمح نب دلاح اهولوو

 ةيماح ةكرعم ترادو « ترهات ىلامش فلش رهن لع انيمك هشيجلو هل بصنو « ىرهفلا دلاخ

 تيمسف برعلا فارشأ نم ريثك هيف ناكو امربم ءاضق ىرهفلا دلاخ شيج لع ءاضقلاب تهتنا

 . مهلاطبأو مهتاكو مهناسرفو برعلا ةامح نم اهيف تام نم ةرثكل فارشألا ةكرعم
 "1 ع بلا ةيالو نع باحبجحلا نب هللا ديبع ىحنو ةقحاسلا ةميزهلا هذه كلملا دبع مب ماشه

 امخض اشيج هعم ثعبو « رشب نب جلب هيأ نباب هناعأو « ىريشقلا ضايع نب موثلك هيلع
 ايقتلاو « ةجنطب ىرفصلا ديمح نب دلاخ ىلإ شيجلا اذهو هيحناأ نباب فحزو « افلا نوثالث هدادع

 فاللا ةرشعب ةتبس ىلإ جلب أجلف « ىفوتو موثاك اهيف مزهنا ةيراض ةكرعم ترادو « اهيبونج

 . سلدنألا ىلإ هشيجب روبعلا ىلإ رطضاو « ةيرفصلاو ديمح نب دلاخ هرصاحو « هدنج نم

 نب ةلظنح هيلع كلملا دبع نب ماشه ىّلوو « ةيبرغملا رايدلا عيمج ىف ربربلل تاروث تبشنو
 طسوألا نيبرغملا ىلإ ةيرفصلا ةوعد نم ريثك ررش رياطتو «ء م ١74/ه ١14 ةنس ناوفص

 ةلظنح اجافيو « ةنانزو ةزفن لئابق نيب طسوألا برغملا ىف نوريثك اهقنتعي ذحنأو ؛ ىندألاو

 نادشحي ئراوحلا ديزي نب دحاولا دبعو ىرازفلا نصحم نب ةشاكع امه نيريبك نييرفص نيدئاقب

 : ناوريقلا ةمجاهمل نيقيرط اذختي نأ ىلع اقفتاو « هبرحل رئازجلاب بازلا ىف ةيرفصلا عومج

 ةشاكع ءاقلب عرسأف امهتطخب ةلظنح ملعو « لامشلا نم دحاولا دبعو « بونجلا نم ةشاكع

 لهأ ةلامتسا ىف حجنو ؛ دحاولا دبع ءاقلل دعتسي ذخأو ناوريقلا ىلإ داعو « هشيج قحسو

 نوضرحي ءارقلاو صاصقلا ثبو « حالسلا اعيمج مهيلع عزوو « ءاهقفلا مهتمدقم ىفو تاوريقلا
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 لاعقلا ىلع نسرعو ؛ ح السلا رخل نذخأو ةيولألا نبدقعق ناوريقلا ءأسن زربو © داهحجلا ىلع

 ودعلا نع ايلوم انيلإ مكنم دحأ مزهنا نيل نهجاوزأل نفلحو « لاجرلا عم توملل نلسبتساو
 لتق ةقحاس ةميزه ةيرفصلا تمزهو ةكرعملا ترادو « ةيمحو ةسامح يل | ًالتملف « هنلعتنل

 ةيرفصلا ةمامإ ىلع هفلخو « ىتانزلا ديمح نب دلاخخ ةمامإب اًبداه ذعيح ىصقألا برغملا- ناكو

 نيح رفو ناوريقلا ةكرعم ىراوملا دحاولا دبع عم رضح هنإ لاقيو « ىلبغملا ةرق وبأ مهتماعزو
 اسأي ةزشن لئابق لشأ ةيرفصلا ةموجفرو ةليِبقب ةليبقب م /5"/ه ١1١8 ةتس اجامننو . ةميزهلا هل تتوارت

 ذإ ىناوريقلا قيقرلا لوقي 65 مئاظعلا بكترتو مراحا لحتستو ناوريقلا ىلع لوعست ساروأب
 ةيرفصلا ةوعد لع بيرغ كلذ لكو . ءاسنلا صعب ضرع اوكتهو دجسملا 7 مهياود اوطير

 2 مئاظعلا باكترا لحتست ال اهنكلو نيملسملا لاك لحتستو ةريبكلا بكترم رفكت طقف ىهف

 ملع نيح ةسوفن لبجو سلبارط ىف ةيضابالا ميعز ىرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ابأ

 ا ١*١ هئس د ىصعي ىتح هح مهاتاقيو مران مدربا 2 ف نم وبكت ريس

 ةميزه نم ثدحام رثأ لعد .ترها ىف ةيضابإلا ةيمتسرلا 0 هب سيو بازا لإ ناورينل

 مهنع عاشام دعب ةصاخو « ةوعدلا كلت نع امهيف سانلا فارصتا ىلع لديام لا برغملل

 .كجاسمملا ىف مهباود طبرو مئاظعلا باكتراو مراح لالحتسا نم نأ وريقلل مهالتحا ىف

 ىف لسرأف « ناوريقلاو بازلا ةمجاهمل ناسملت ىف ةدعلا دعي ةرق ابأ نأ ثعشألا نيا ملعو
 هب ىقتلاو « هتاوق ةهجاول شيج سأر ىلع ىميمتلا ملاس نب بلغألا م 76ه/ه ١48 ةنس
 ىبلهملا صقح نب ورمع برغملا لوتو ٠ باحسنالا لإ ةرق وبأ رطضاو « بازلا ىف هعومجو

 متاح نب , ديزي همع نبأ هفلخخو « مهب لكنو بازلا ىف ةيرفصلا لزانو ماا/"1[ه ١5٠ نس

 طسوألا برغملا ىف , ةيرقصلا لع ىضعف اراوخم الصب ناكو ع 86غ مه +١54 ةنس ىبلهملا

 م /9/4/ه /١161 ةتس اهتكرح عمقف ةروثلا ةموجفرو تلواحو « ايئاهن ءاضق ( رئازجلا )
 حوضوب رعشنو . لقتسم ليق نايك مل دعي ملو ةكرحلا هذه دعب ل اًناملا ىف اوقرفت مهنإ لاقيو

 ىبلهملا متاح نب ديزي دهع دعب ىصقألاو طسوألا نييرغملا ىف ركذي ناش ةيرفصلل دعي مل هنأ
 . راردم ىنب نم ةيرفصلا اهماكحو ةساملجس ىلإ بحسنا مهنم ىقي نم نإف عه١١١ - 154)
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 راردم ؟وبب (ج)
 ىتلمح قافخإ دعب - ةسائكم ةيرفص ةصاخو - ةيرفصلا نم نيريثك ناهذأ ىف رقتسا

 نم رثكأ اوغلب دقل ىتح ةيرفصلا نم امهيف لثق نم ةرثكو ناوريقلا ىلع دحاولا دبعو ةشاكع
 ةيناوريقلا شويجلا لوصو بعصي ةيئا ةنيدم نع مه اوثحبي نأ ىغبني هنأ ىرفص فلا ةئام

 « شويجلا كلت كلأاسم نع نيلزعنم هبش اهيف نوشيعيو مطل ىوام اهتوذختي اهيلإ ةيسابعلا
 ىقرشلا بونجلاب ناكم ىصقأ ىف عقت اهنأل م ؟هال/ه .١4٠ ةنس كلذل ةساملجس اوراتخاو

 نم تاهاتم اهفنتكتو « ةروعولا ةديدش اهيلإ ةيدوملا قرطلاو زيز رهن ىلع ىصقألا برغملا نم
 نب دلاحتو 6 رسيه ابساو رجس ىف اومهسأ نم ةيرفصلا ءامعز نم ميعز اهراتحا ىذلا ناكو , رافقلا

 ( ةسانكم ةيرفص ميعز راردمب بقلملا لوساو نب وكمس مساقلا وبا وهو « ةيرفصلا ىمامإ ديزي

 رسفملا ةمركع ىلع ذملتت اهيفو « سنوت ىلإو ةئيدملا ىلإ هليبس ىف لحتراو ملعلا ةلمح نم ناكو

 ىلإ محرز ( وكم هذيملت كيوم اهلمحف ةيرفصلا ةوعد قيسسعي ناكو ُ هذيملتو سابع نبأ ليوم

 ةرسيم بورح ىف اوكراشو نوريثك هل باجتساف « اهيلإ مهوعديو اهب رشبي ةسانكم ىف هموق
 ُ مهتديقع وأ ةيرفصلا بهذم سرد دق ناكو م اعيصح ناكو . انفلسا 05 ديزي نب دلاحمو

 , مهعم شياعتي لب « برح راد ةعامجلا راد وأ نيملسملا راد دعي ال ناكو « ةيرفصلا ةوعدلا

 نأو ناوريقلا شويج دض ديزي نب دلاخو ةرسيم اهضاخخ ىتلا بورحلا هرك هنأكو « هب نما ام

 ىلإ ةنحاطلا امهكراعم نع زاحني نإ ىأر كلذل « ملسملا هيحنأ هجو ىف فيسلا ملسملا لسي

 نم ةفلتخم ةيرفص رصانع هتءاجو « ةسانكم لهأ همرق ةيرفغص نم ةرثك هتعبتو ةساملجس

 ناعرسو م ةناغو ةساملحس شب ءارحصلاو ىفايفلا ناكس نم نادوسلا جونزو ةنانزو هةجاهنص

 : ةريبك ةئي لم تحصأ م

 ةلودلا هذه ف مامإ لوأ نوكي نأ ىأرف 0 اعضاوتم أايقت املاص راردمب بهلملا وكس ناكو

 رماب ماقف « هتعيابو ةيرفصلا هتضتراو « ديزي نب ىسيع وهو « جراوخلا سوءر نم اينادوس
 ةساملجس لها ءارث عستاو . عورزلاو ليخنلا سرغ نم رثكتساو تاونقلا قشو ةساملجس

 عم - ةيرفصلا تلظو . نادوسلا عم علسلا نم - هيف نورجتيو - هنولدابتي اوناك ام ةرثكل

 م لالا /(ه 66١ه ةنس تناك اذإ ىتح « هتافرصت صعب - ديزي نب ىسيع ىلع مقنت - نينسل ١

 لامعأر ةفلتخم عضاوم ىفو ١٠< ص (نديل عبط ) برغملا باتك ةساملجسب راردم ىنب ةلود ىف رظنا )١(

 ( ءاضييلا رادلا عبط ) بيطخلا ني نيدلا ناسلل مالعألا ىركيلل ( سيراب عبط ) برغملاو ةيقيرفإ دالب ركذ ىف

 ( قالوب ةعبط رز تودلخ نبا خيراتو اهدعب امو ل عبط ) ىرادع نبذ برغملا نايبلاو اهذعب امو ١48 ص

 . ًاهلعب امو ”١ ىسيردالل برغملا ةقصو أهدعب امو ؟١ ص ( تورس

5 



 م /85/ه 1517 ةنس ىتح راردمب بقلملا وكمس مساقلا ابأ هناكم تبّصنو « ةمامالا نع هتحن
 ةلودلا دعاوق ءاسرإ ىلع لمع دقو « راردم ىبب ةلود امل ليق كلذلو « هترسُأ ىف ةلودلا تلظو
 ةعامجلا ماكح ىلع ةروثلا نع دوعقلا ادبمو ةيقتلا ادبم : امهيلإ انرشأ نيذللا نيأدبلا ساسأ لع

 اوشيعي نأ نييرفصلا ةساملجس ناكسل نمض كلذبو « نييسابع ريغو نييسايع مهلامعو ةيمالسالا

 مهمساب تماق ىتلا بلغألا ىنب ةلودو نييسابعلا ةالو عم برح اهوفص ركعي ال ةنما ةئداه ةشيعم
 نيبرفصلا نم اهناكسو ةساملجس راردمب بقلملا وكمس هيف عضو ىذلا فقوملا اذهبو . ناوريقلا ىف

 روصتملا رفعج ىبأل هلمع ىف بطخي ناك اراردم وكس نأ نم نودلخخ نبا هلوقي ام مهفن
 هدافحاو هّوانبا ىلاوتو . ( ه1١-5١19ه8 ١ ىدهملا هنبأو ( ه١ هرمل- 15 ) ىسايعلا ةفيلخلا

 . مهشويجو مهبورح رش اوفك كلذبو «٠ سابعلا ىنب ءافلخل مهيطخ ىف نوعدي راردم ىتب نم

 هتسايس نم اهوجو هيلع مقنت لظتو « هدعب امامإ سايلإ هنيا ةساملجس ىف ةيرفصلا تدذدختاو

 ع هناكم سيلا هيحأ ةيلوتو هعلخخ ىلع م م١ .ه4ْغإأهم 95 ةنم ىف اهرمأ عمجتو « هتاقرصتو

 اشيج دعاف ؛ كلملا ريبدت نسحي امزاح ناكو « هيخأ علت رمأ ريد ىدلا وه هنأ ىركبلا رك ذيو

 نم سمخلا ذحأو هترامإ ىلإ اهّمضو ةعرد لالتحا عاطتساو « هترامإ بانطأ هب عّسو ايوق
 عناصم طتخاو اهروصق ديش ةنيدم ةساملجس بناجب ىنبو « بهذلا ندعمو اهيف ةضفلا مجانم
 م احلل راردم هنباب رهصأو « اياب رشع ىنثا هيف لعج اهنيصحتل اروس ةساملجس لوح ماقأو اهب

 ةيجراخلا هتلود نيب ةقالعلل اقيثوت ىورأ هتنبإ ىف ( ه 5١١ - ١اإل١ ) باهولا دبع ىمتسرلا

 ىلوف م 8؟/ه 7١ ةنس ىفوتو « رئازجلا ىف ةيضايإلا ةيمتسرلا ةيجراخلا ةلودلاو ةيرفصلا

  ةيرفص اهل ةنيرقو ةيمتسرلا نم نينباب قزرو هتيالو تلاطو « راردم هنبا هدعب ةيرفصلا ةمامإ
 ةنس هناكم هيلوي نأ لواحو « هيخأ لع ةيمتسرلا نبا رثري ناكو « اتوميه امهنم الك ىمسو
 ىفتف « ةيرفصلا نب نوميه هيخأل ةمامالا نع لزانتلا ىلع ةيرفصلا هتمغرأف م 68/ه 85
 هتافو ىتح ةمامالا لي وه لظو م 857/ه 767 ةنس هتافو ىتح ةساملجس ىرق ضعب ىلإ هابأ
 . عسيلا هنبأ هفلحتو م884/ه 11١ ةنس ىتح دمحم هنبا اهيلع هفلخو م /ءالال/هل 313 ةئس
 اهيف لظو رئازجلا ىف ةماتك ىديبعلا مامالا ىدهملا ةيعاد ٍيعيشلا هللا دبع وبأ لزن هدهع ىفو

 ىف ةيبلغألا ةلودلا ةلزانل اهنم شيج نيوكت عاطتساو اه ىف حجنو هتوعد ثيي تاونس

 ىف كراشيل همدقتسي هيلإ لسرأف ٠ ىدهملا حلاصل هتمهم رجني نأ كشوي هنأب رعشو « تاوريقلا
 مزتلاو م 4. هه 797 ةنس هلاجر نم ةقفر هعم بحطصاو ىدهلملا هالو : ةريخألا ثادحألا

  ةساملجس ىلإ هتدأ ةدوهعم ريغ اقرط كلسو هقيرط ىف ةيسابعلا ةلودلا لامع نم ىفختلا
 ةيعادلا هللا دبع وبأ كلذب ملعو . هءاقفرو وه هنجسف « هيف باترا ةرتف دعبو « عسيلا همركاف
 ةساملجس ىلإ فحزو م 64.م/ه ؟95 ةئس ةبلاغألا ىلع رصتنا ىتح رظتناف « ىعيشلا ىديبعلا

 ؛ ةساملجس ىلإ همودقب عسيلا ملعو « هيلإ هتيرح ٌدرو نجسلا نم ىدهلا هللا ديبع جارخإل
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 ©( ةهشيجو ىعيشلا هللا دبع ىبأل رصنلا اهيف بتك ةكرعم ترادو ةسايكم نم ةسيجب هيلإ جرخف

 عم فرصتاو ع ةماتك نم ايلاو ةساملجيس لع لوو سانلا هعيأبو ( ىعيشل . 0 ابر

 نم هعم نمو وه هتلتقو ىماتكلا ىدهملا لاو لع تضقتل نأ ةساملجس ةيرغص ثبت لو
 هوخأ هفلخف اعيرس ىفوتو ؛ ةيمتسرلا نب لوميم نب معفلا تعيابو معو ١/ه ؟94/م ةنس ةماتك

 ةنس سوبح نب ةلاصم ةدايقب ةماتك هيلإ تفحز نأ ىلإ همكحو هرمأ ماقتساو « دمحأ
 ةنس ىفوتو « رتعملا همع نبا اهالوو دمحا ىلع ضبقو ةساملجس حتتفاف م ١98مه 89

 همع نبأ هيلع راثف . دهملا ىف لازب ال ناكو ءوكمس هنبا ةيرغصلا تعيابو م همماه م١

 لحعألا رلعأو . ةيرفصلا ةوعدلا ضفرو ع هلل ركاشلاب بقلتو ع ل وميم نب حتفلا نب دمك

 هسفنا اعد هنإ لاقيو « نودلخ نيا لوقي !؟ لدعلا ىهتنم الداع ناكو « ةنسلا لهأ بهاذمب
 مكحي لو . همساب ةلمعلا .برض هنإو « سابعلا ىنبل اعد هنإ نودلحخ نبا لوقيو « ةفالخلاب
 ةماتك نم ةيعيشلا هعومجب ىقصلا رهوج حستكا نأ ىلإ اديشر ًالداع اًمكح ةساملجس
 ىنسلا همك ذحنأو « ةساملجس لع - ىلوتسا اميف - ىلوتساو , ىصقأل برغملا ةجاهنصو
 تراث ٠ 4و 1ةه/ه ن0 ةنس اهب ىفوتو ) « ةيسنوتل ةيقيرفأب ةداقر ىلإ |ريسأ مهتفلا نب لمحت

 ىف ةسانكم ةلبيق مجم ذشأو ٠ ّ م تنال هلم هلتقو هيلع راث هلاحتإ نأ ريع 6 ىديبعلا

 بالج - اوعاطتسا لف سلدتألا ويومأ 1 عولمسلاو قلأتا ٌ ةنائز ةليبق مجد لويخإ أملس لوفأل

 مميزه هموف مزهو لو « ةسانكم نم نيرفصل هموق عم رتعملا هل زربو م 01 ١1
 : نييسلدنألا نييومألا ةوعد اهب نورزح ماقأو « ةمئاق ةساملجس ىف اهدعب مهل مقت مل ةقحاس

 (!)ةسرادألا عد )

 ةكمب نييسابعلا ىلع راث بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ليلس ىلع نب نيسحلا نأ فورعم
 مهتمدقع ىفو هلها هعم راثو م /مه/ه ١59 ةنس ةدعقلا ىذ ىف ىدهملا ىسابعلا ةفيلخلا مايإ

 اهدعي امو ١١/5 ثنودلخس نبأ خيراتو ١/5 ةفصو ىركبلل برغملا باتك ةسرادألا ةلود ىف رظنا )١(

 ىرالسلل ىصقالا برقملا لود رابخأ ىف اصقتسالاو كولم رابخأ ىف ساطرقلا ضورر ىسيردالل برغملا
 ليعامسال ةبطرقو سافو ناسملت كولم ةسرادألا ةلودو ( طابرلا ةعبط ) عرز ىبأ نبال ساف ةنيدم خيراثر برغم ا

 . © توريب عبط ) ىبرعلا 1941/١ ئراذع نبال برغملا نايبلاو اهدعب امو ١ ص
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 ةكم نم لايمأ ةثالث دعب لع ناكم ىف ىسابع شيج هلزان ام ناعرسو (؛ سيردإو ىيحي : هأمع
 لهأ نم ةعامج عم ةكرعملا ىف لتقف هعم نمو نيسحلا ىلع رئاودلا ترادو « خف » : هل لاقي
 ذيموي اهديرب ىلع ناكو « رصم ىلإ رفف سيردإ همع امأ « مليدلا ىلإ ىبحي همع رفو « هتي
 نأ امهحصنف اًدشار هالوم هعم دجوو « هئيخم ىلإ هاتأف « عيشتي ناكو ء حضاو هما صخش
 ديمحلا دبع نب دمحم نب قحسإ ىلع نوهزن لبجب ليلو ةنيدم ىف ما/88/ه 119/7 ةنس لوألا عيبر ىف الزنو « هتحيصنب اذخأو « هنويعو ىدهملا نع اديعب ىصقألا برغملا ىلإ ديربلا ىلع امهلمحي
 ةوعدلا ىلع عمجو « هتليبق هعم هتعيابو هعيابف « هراجأف « هرمأ هفرعو « ةبروأ ةليبق خيش ىلزتعملا
 تمت املو . هوعيابف برغملاب تياربلا ةفاكو ةسانكمو ةزفنتو ةرامغو ةتاولو ةغاوز لئابق اضيأ هيلإ
 نمو ناسملت ىلإ فحز م /89/ه 177 ةنس ىفو . هيدي ىلع اوملسأو هل اونادف نيرصتتملاو نيدّوهتملا مهناوخإو ةيسوجملا نيد ىلع نولازي ال اوناك نيذلا ربربلا عومج ىلإ فحز هتوعد
 ةوارغم هتليبقو وه هعيابو ةعاطلا هيلإ نلعأف رزحخخ نب دمحم اهريمأو ةيتانزلا ةوارغم لئابق نم اهب
 مو « ليلو » هتمصاع ىلإ عجرو اهنوثش مظنو ناسملتب !دجسم ىنبو ةتانز رئاس نّمأو هنمأف
 , ءالولا هل رهظأ اصخش هيلإ لسرأ ديشرلا نإ لاقيو م ١791/ه 1١18 ةنس ىفوت نأ ثبلي
 . هفتح هيف ناكو مسلا هيلإ سدف ةصرف زهتناو ع هنم هبرقف

 اولعجف م م.07/ه ١85 ةنس دشار ىفوتو « دشار هالوم مايق ريخ هتيبرت ىلع ماقف سيردإ هيبأ مساب هتمس ادلو تبجنأو « اهعضو راظتنا ىلع هراصنأ قفتاف الماح سيردإ جوز تناكو
 ةرشع ةيداحلا ىبصلا غلب اذإ ىتح « سايلإ نب ديزي هتيبرت ىلع هفارشالو هيلع ةياصولا ىف هناكم
 ىدزألا ىسيع نب بعصم رزوتساو ىصقألا برغملا هل نادو بشو « ليلو عماج ىف هوعيأب
 لتقو . هناطلس مظع مهبو ةئامسمخ وحن اوغلب ىتح برعلا نم هتناطب ىف رثكتسي ذخأو
 : مهعست ةنيدم ءانب ىلع ممصف ؛ هراصنأو هتيشاحب قيضت ليلو ةنيدم نأ ىأرو . رئازجلا ىقرشو سنوت ماكح ةيلاغألا هموصخب هلاصتا نم ملع امل ةبروأ ريبك ديمحلا دبع نب دمحم نب قحسإ
 ذمتيح ةبطرق ءاهقف ناك نأ فداصتو م م9١6/ه 1١97 ةنس ساف : هتنيدم ءانب ىف ادت لحأف ( هتمصاع نم ةبرقم ىلع عضومب هيلع اوراشأو « نيسدنهملا نم ةعضب اهعضوم رايتخاب فلكو
 عرولاو ملعلا لهأ عمتجاف ىهالملاو وهللا ىفو هتاذلم ىف هكامهنال ىضبرلا مكحلا ىلع نيرئاث
 وهدجاسمو مهرود مدهو مهيلع بلغتف مهلتاقو م /م..ه/ه .١9٠ ةنس هورصحو ءاهقفلا نم
 نييسلدنألا نأل امإ « ةيسلدنألا ةَّرُدُعلا ىمسيو ١97 ةنس اهنم ارطش ممتي هارن ذإ ؛ اهئانب ءانثأ ىف وأ اهل ىناثلا سيردإ ءانب لوأ ىف سافب اوقحل له ىردن الو . ةيردنكسإلاو سافب اوقحو
 الباقم ايناث ارطش ىنب ىلاتلا ماعلا ىفو . بسحف هوتكس مهنأل وأ هونكسو هئانب ىف اودعاس
 ىمسو « هتموكح ةرادإو هنكسم هيف لعجو « ةبراغملا ىأ نييورقلا ةودع ىّمُسو لوألا رطشلل
 ةدومصم ةليبق ىناثلا سيردإ ازغو . اليوط قيرط امهنيب لصفي لظو ساف مساب اعيمج نارطشلا
 ؟/



 أاهدجسم ددجو تاسملت ازغ مث م م١1 /ه ١ 8ا7 ةنس تامغأ لع ىلوتساو هتعاطل تنادو

 رئازجلا برغ عطتقاو ( ةيرفصلا ةوعد اهنم احمو « اهنوئش ربدي تاونس ثالث اهب ماقأو هربنمو

 اذه دعب ةسرادألا ةلزانم ةبلاغألا عطتسي ملو « نييسابعلاو ةبلاغألا ةوعد نع فلش رهن ىتح
 . م 818/ه 5١7 ةنس ىفوتو خيراتلا

 صتخاو هتوخإ نيبو هنيب هيبأ ةكلمم ميسقت ىأرف « هنم دهعب دمحم هنبا ىناثلا سيردإ فلخو
 « ةجنطو ناوطتو ةتبس نم هيف امب طبحلاو فيرلا ميلقإ مساقلا ىطعأو « احلامعأو سافب هسفن
 دالبو تامغأ هللا دبعو « سانكمو ةزاتو ةراوه دوادو « ةرامغو ةجاهنص دالب رمع ىطعأو
 ىسيعو « اهلامعأو ليلو ةزمحو ٠ ةغرو دالبو شئارعلاو اليصأ ىبحيو « سوسلاو ةدماصملا
 . ىسيع جرخو . سيردإ هدج ىخأ هللا دبع نب ناميلس دالوأل ناسملت ىقبأو « ةنسمأتو رومزأ

 هدي ىف ام ذخأو همزهف رمع نم كلذ بلطو عئتماف هبرح مساقلا نم بلطر دمحم هيخأ ىلع

 ع هدي ىف ام ذخأو هبراحف ىسيع برح نع هعانتمال مسأقلا امهيخأ برح دمحم هيلإ بلطو

 نييسيردالا نييدومحلا دج وهو ةنسماتو طبهلاو فيرلا ميلقإ تلمشف هتيالو تعستا كلذبو

 ثيلي ملو م 484/ه ١*7 ةنس ىفوتو « سلدنألاب سماخلا نرقلا لئاوأ ىف ةبطرقل نيكلمتملا
 ىلع تماقف « هرمع نم ةعساتلا ىف ىلع هنبا هفلخو م 61ه اه 711 ةنس ىفوت نأ دمحم ريمألا
 ىعع هيل دهعو . ءلحخر مايأ همايأ تناكو م مئماه 518 هنس ىتح لظو ةيشاحلا هتيبرت

 اهيلإ لحرو تامامحلاو قدانفلا نم ريثك اهب ىنبو نارمعلا ىف ساف تمظعو هناطلس عستاف
 نينبلا مآ ىه - ةراوه ةليبق نم ناوريقلا نم ةلضاف ةيرث ةديس اهيلإ ترجاهو « دالبلا نم سانلا

 تطتخاف « ريخلا هوجو ىف اهقافنإ تمزتعاو « اهيوذ نم اهتدافأ ةريثك لاومأ اهعمو - ةيرهفلا
 ( نييورملا عما مسأب ىمسملا وهو نييورَملا ةودعب روهشملا عماجلا دجسملا م 59ه ؟ 256 ةنس

 نب دمحأل ركذيو « ةرهاقلا ىف رهزألا ةعماجك ساف ىف ىربك ةعماج مويلا ىلإ دعب اميف لوحتو
 ىمسملا ىبحي هنبا ىبحي دعب ىلوو . هطاطتخا نم نرق سأر ىلع هتنذثم ىنب هنأ ىنرفيلا ديعس
 : ةيسلدنألا ةودعلا ىلإ باحسنالا ىلإ رطضاو « ةماعلا هيلع تراثف « هثبع رثكو ةريسلا ءاسأف همساب
 سيردإ نب دمحم ةيرذ نم ةلودلا ىف كلملا عطقنا كلذبو « هلجأ هافاو اهب هلوزن نم نيتليل دعبو
 . ىزاثلا

 نييورقلا ةودع اهتمواقو سافي سلدنألا ةودع تلخدو ةنويدم لابجب ةيرفصلا تراثو

 ىف رمألاب ماقف فورظلا تروطتو « اهنم اهتجرخأو اهتمزهو سيردإ نب مساقلا نب ىبحي ةدايقب
 ىف هل بطخو « برغلا ىف ةسرادل لامعأ عيمج كلمف « رمع نبأ سيردإ نب ىبحي لاف

 غلبي مو اناطلس مهمظعأو اكلم سيردإ ىنب ىلعأ ناك » : نودلخ نبا لوقي هيفو « اهرئاس
 تعاطتساو تحجن دق ةيديبعلا ةوعدلا تناكو . « ةلودلاو ناطلسلا ىف هغلبم ةسرادألا نم دحأ
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 هللا ديبع رئازجلاو سنوتو سلبارط ىف مكحلا ناجلوص ىلع ىلوتساو « ةييلغألا ةلودلا ضيوفت
 شيج سأر ىلع ةسانكم ريبك سوبح نب ةلاصمل دقعف « ىصقألا برغملا كلم ىلإ حمطو ىدهملا
 هنالعإ ىضتراو «٠ سيردإ نب ىبحي ةلاصم لزاتو م 709٠9/ه ٠7ه ةنس هماكح ةلزامل مخض
 اهدحو اهيلع هلمع هل دقعو ساف ىف هحلاصم هل ىقبأف ةعيبلا ذافنإو هسفن علتخو ىدهملل ةعاطلا
 ىلع ذئموي ةسانكم ريمأ ةيفاعل ىبأ نب ىسوم همع نبال ةلاصم دقعو « برغملا دالب ةيقب نود
 ةيفاعلا ىبأ نبا هارغأف م ١971/ه ٠.8 ةنس برغملا ىلإ ةلاصم داعو ٠ ىصقألا برغملا ةيقب
 نصح اهب اوطتخاو ةرصبلا ةنيدم اولزنف فيرلا ىلإ ةسرادألا ىلجأو « هلاومأ ىفصتساف ىبحيب
 ناطلس مهعم ىهتنأاو ساف ىف ةسرادألا ةلود تهتتا كلذبو . م 959/ه اال ةنس رسنلا
 اصخش نوراتخي اوناكو « طبهلا ةقطنم وأ ميلقإو اليصأو ةتبس ىف كلم مهل ددجتو . ةبروأ
 اوقفتاف : 0 4 مل/ه 87 ةنس ىفوتو ©« سيردإ نب مساقلا نب دمحم نب كونف لثم مهيلع هنومذقي

 نأ ىاتراو « ىومألا رصانلا نمحرلا ديعل بطخي ناكو نونق نب دمحأ شيعلا ىبأ ميدقت ىلع
 تلصتأو نونف نب نسما هاحنأ فلختساو 0 ةب ها /(ه سوي ةنس |ادهاجم سلدنألا ىلإ جرخي

 لعج امم نييديبعلا ةوعد ىف لخدف « نيقلب برغملا ازغ نأ ىلإ نييسلدنألا نييومألل هتعياشم
 ٌْ م فيك بج ىومألا ٠ ديؤملا ماشه دهع ىف هلزانو « هبرحل اشيج دعي ىومألا رصنتسملا
 ٠ش ىف ةسرادألا ةلود تهتنا كلذيو . م هم.هه 89/6 ةئس نامألا بلط ىلإ هرطضا سلدنألا

 . ساف ىف تهتنا 5 طبحلا ميلقإ
 لزن هنإف ىصقألا برغملا ىف ةسرادألا ةلود سسّوم هللا دبع نب سيردإ وخأ ناميلس امأو

 برغملا نم ءاحنأ كلمتو ءىناثلا سيردإ هل اهكرتو هل تنادو ةنانز نم اهكلمتو ناسملت
 ةوارجو لوكشرأو ناسملت نوئراوتي اولظو ؛ هزانبأ همستقاو دمحم هنبا هكلم ثروو « طسموألا
 ةيفاعلا ىبَأ نبا هذخأ ءزج « مهديب ام عاض اريخأو « ةيمأ ىنبل ءالولا مهضعب رعشتساو سنتو
 . ةيديبعلا ةوعدلا ءايلوأ 1 ىلوتسا ءزجو

 ع ىصتألا برغملا ىف تسسأ ةلود لوأ اهنأ ىلإ ريشن نأ دبال ةيسيردالا ةلودلا كرتن نأ لبقر
 ىصقألا برغملا 78 ىنسلا مالسإلا رشن ىف ةوفب تمهسأ دقو « ةيبرع ةيم السإ ةلود تناكو

 ةياورو هريسفتو ميركلا نارقلا ظيفحت تينعو ةضفارلاو ةيرفصلا نم م امهريهطتو ناسملتو
 ءارقلا تاقلح ندملا دجاسم ىف نوكتت تذخأو « مهنيد رومأ سانلا هيقفتو ىوبنلا ثيدحلا
 نويدوم برغملا ىف حبصأو ةيبرعلا ةيراخملا ميلعتب اهواملع ىنعو ءاهقفلاو نيثدحملاو نيرسفملاو
 نم اهتءاج ةريثك ةيبرع تايصخشل اهباوبأ تحتفو ةيبرع ةلودلا تناكو . نوفلتخم نوملعمو
 ةئامسمجلت -- انفلسا م ىناثلا سيردإ ةناطب ىف ناك هنأ اولاق ىتح قرشملا نمر ناوريقلا

 ةبطرقب عرولاو ملعلا لهأو ءاهقفلا نم نوريثك راث املو « نمزلا عم نورثاكت اوذخخأو . ىبرع
 ؟



 مهرود مده . مهيلع رصتناو مهلتاقو ةرجهلل 16١ ةنس - انفلسأ ا - ىضبرلا مكحلا ىلع
 . ىصقألا برغم ا ةيورعب عرسأ كلذ لكو ع سافب مهنم نم نوريثك قحلف ( مهدجاسمو

 نييراردملاو ةسرادألا دعب ©9”ةساملجسو ()ساف (ه)

 اهلعجو ةفلتخم فورظ اهب تروطتو م ١98/ه 7.9 ةنس ساف ىف ةسرادألا مكح ىهتنأ
 م ؟7ع/ه ا” ةنس ىتح محل ايلاوم لظف , ةسانكم ريبك ةيفاعلا ىبأ نب ىسومل نويديبعلا
 ةعاطلاب ساف تنادو . رصاتلا نمحرلا دبع ةبطرقب ىومألا ةفيلخلل هءالو نلعي نأ ىار ْذِإ
 نب دمحم اهيلع ىلوف : ههه 74١ ةنس رصانلا ىلإ تداعو مكب 4 © مها“ ةنس نييديبعلل

 همع نبا اهيلع فلختساو داهجلل سلدنألا ىلإ لحري نأ ىأرف ماعلا رادتساو « ىوارغملا ريخلا
 اهحسفاو م ؟هد/ه 44 ةنس سافب نييورقلا عماج ةنذثم داش ىذلا وهو « ديعس نب دمحأ
 اهيف هل ةمئاق ةيديبعلا ةوعدلا تلظو م 5"./ه 749 ةنس ىديبعلا زعملا مساب ىلقصلا رهوج
 ىلإ ابلاغ هدئاق ةبطرق ىف ىومألا ةفيلخلا رصنتسملا مكحلا لسرأ ذإ م 991ه 8575 ةنس ىتح
 تداع م ة1/9/ه 79 ةئس ىفو . نيبومألل ةبطخلا اهيف داعأو ساف ةنيدم لخدف برغملا
 رماع ىبأ نب روصنملا اهيلع ىلوو م 086ه ماله ةنس نييومالل تداع نأ ثبلت ملو ع نييديبعلل

 هردق العف « هكلم راد م 988/ه لال ةنس اهلعجو ىتانزلا ىوارغملا ىرزخلا ةيطع نب ىريز
 بازلا ىلإ ىصقألا سوسلا نم برغملا ىلع هناطلس طسبو ناسملت ةئيدم كلمو « هنأش عفتراو

 ةء نرفي ىنب اهزاوحأ نع عفرو اهنم برقلابو ساف ءاحنأ هتليق نكسأر « رئازجلا ىف
 ةئنس ىنتباو ٠ طيحما ىلع الس ةنيدم مهنكساو مهمزهو هيلع اوراتف م 19؟7مه 8١
 هلزانو « رماع ىِبأ نب روصنملا نيبو هنيب تاقالعلا تدسفو . ةدجو ةنيدم م 56 4غه 4
 ىفو . هيلع رفظملا بلغتو « رفظملا ةدايقب ايناث اشيج هيلإ لسراف « هشيج ىلع رئاودلا ترادو
 بتكف رماع ىبأ نب روصنملا هيبأ دعب ماشه ديؤملل ابجاح رفظملا حبصأ م ٠١..؟/غه 917“ ةنس

 ساف ىلع نييومألل ايلاو زعملا لظو « برغملا لامعأ رئاسو ساف ىلع ةيالولاب ىريز نب زعملل
 لقتساف ةبطرق ىف تطقس دق ةيومألا ةفالخلا تناكو . م ١٠#./ه 477 ةنس ىتح برغملاو
 , ءاخر ىف همايأ ساف تشاعو م١٠ 48/ه 44٠ ةئس هتافو ىتح سافو برغملاب ىريز نب زعملا
 ىلإ سانود هنبا هفلخو . سلدنألا نمو هتكلمم نم هودصقف ءارعشلاو رعشلا ردقي احلم ناكو
 تحيبصأو نارمعلا اهب امنو ساف ىف ةايحلا ترهدزا هدهع ىفو م ٠١..م/ه 407 ةنس هتافو

 . قدانفلاو تامامحلاو دجاسملا ءانب اهيف رثكو نيتلباقتم نيتودع تناك نأ دعب ةدحو ةئيدم

 )١( اهدعي امو نبال برغملا نايبلا باتكب ةبقحلا هذه ىف ساف رظنا .

 ىراذع ١/ 119بيطخلا نبال مالعألار اهدعب امر ١ )١( مالعألا باتك ةساملجسسل ةبقحلا هذه ىف مجار

 ا



 اهفاخخو « نيساي نب هللا دبع ةدايقب دالبلا فارطأ ىف ةنوتمل ترهظ همايأ ىفو « حوتف هنبا هفلخو
 نب فسوي اهحتتفأاو م 57١٠/ه 46014 ةنس ىوارغملا دامح نب رصنعمل هتمصاع ساف ةنيدم كرتف

 نيفشات نب فسوي اهيلإ فحزو « ميمت هنبا هفلخشو اهيلع بلغتف رصنعم داعو « املس نيفشات
 . م ١٠"9/ه 517 ةنس ايئاهن اهحشتفاو

 ىفوت نأ ىلإ ىريز نب ردابم اهيلع ىلو اهحتتفا نيح ىلقصلا اًرهوج نإف ةساملجس امأو
 اوبذجي نأ ةبطرق ىف نويومألا عاطتساو « ىتانزلا نتيلصي هنبا اهالوتف م 4”ا//ه ا"ها/ ةنس ىف
 م ةا/"/ه "55 ةنس مهمسأب اهيلإ فحزف « لوفلف نب نورزح اهريبكو ةوارغم ةليبق مهيلإ

 ىرمألا ةفيلخلا بجاح رماع ىبأ نب روصنملا هل دقعو « مهل ةوعدلا اهب ماقأو اهيلع ىلوتساو
 « ةيوارغملا هترسأ ىف تلظو « ةعرد ةئيدمو ىه اهلامعأ عيمج ىلعو اهيلع هتلود ريدمو كيوم

 ىفوت ىتح ةعردو ىه اهلامعأ عيمج ىلع بلغو م ٠٠١ 9/ه 5٠٠ ةئس دوعسس هنبأ اهكلمتو

 اهيلوو م 75١٠/ه 411/ ةنس ىفوت ذإ ةريصق ةدمل دمحم هنبا هفلخو م 75١١/ه 851١1 ةنس
 تنادو دالبلا ىف عاش دق نيساي نب هللا دبع ريبكلا اهخيشو ةنوتمل رمأ ناكو . دوعسم هنبا هدعب
 فسعلا اهنع عفريل اهوزغي نأ ةساملجس ءاهقف هيلإ بتكف نادوسلا دالبو ءارحصلا عيمج هل
 ةكرعملا ىف لتقو مزهو هعومجو دوعسمب ىقتلاو مهابلو « تاركدملا نم اهب ام اهرهطيو روجلاو
 لعجف « ةعاطلاو ءالولاب نيساي نبا خيشلل ةعردو ةساملجس تنادو م ١٠هد/ه 84417 ةنس

 . ءارحصلا ىلإ فرصناو ةنوتمل نم الماع اهيلع

[ : 
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 نيب ةيمارتملا ةيوارحصلا لامرلا ىف مهماعنأ ءارو نولقنتي اونك ودب نويجاهنص نوطبارملا
 نادوسلا دالب مم اهريغو لاغنسلا ىتح ءادوسلا ةيرادملا ةيقيرفإ لئابقو ىصقألا برغلل ىبونج
 « نييلاغتربلا ناسل لع ةجاهنص ةملكل فيرحت ىه ذإ كلذ ىلع دهاش ريخخ لاغنسلا ةملك سفنو
 نيذبتنم اروهد اولظو 5ءمدعد] تحبصأ م 56023881 اهومسف اهلحاوس ىلإ اولصو نيح

 نيب مهل اًراعش مههوجو ىلع ماثللا اوذختاو « اهموحلو اهنابلأاو ماعنألا ىلع نوشيعي نارمعلا
 دهع ىف سلدنألا خيراتو ىرالسلل ىصقألا برغملا لرد 2 رابخأ ىف ساطرقلا ضور نيطبارملا ةلود ىف رظنا )١(

 هللا دبع دمحم ةمجرت خابشإ فسويل نيدحوملاو نيطبارملا اهدعب امو ١١4 ص ساف ةنيدم خيراتو برغملا كولم

 عيط ) دومحم نسح روتكدلل نيطبارملا ةلود مايقو . نانع عبط عيارلاو ( سيراب عبط ) ثلاثلا ىف يرادع نبار
 . نارولا ىسحلل ايقيرفإ فصو باتكو ( ةرهاقلا خيراتو 755/8 بيطخلا نيال مالعالا لابعأو توري
 رابخا ىف اصقتسالاو اهدعب امو 181/5 نودلح 2
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 ىههو ةتوتملو ةلوزجو ةطملو ةفوسمو ةلادك اهنمو مهلئابق تددعتو مهتقطنم ىف اورثكو « مألا
 ىف نولخدي اوذخأو « ربربلا رئاس لثم ةيسوجملا مهتيلهاج ىنف مهنيد ناكو . اعيمج اهمهأ
 ناد مأ هليبس ىف اودهاجو « هل اوسمحتو « ةرجهلل ثلاثلاو ىثاثلا نينرقلا ىف نيرخأتم هلا
 ناكو . هقنتعي ّ نم مهنم ةيزجلا ىذأو ٌ مهترثك هب تنادف هقانتعا لع مهولمحو مهوحخودو

 لوألا فصنلا ىف مهكلم ناكو « مهكولم هثراوت مخض كلم - مهتقطنم عاستأ ببسب - مه
 ءادأل رهجتف ىوقتلا نم ءىش ىلع ناكو ؛ ىملادكلا ميهاربإ نب ىبحي ىرجملا سماخلا نرقلا نم

 يش ىساقلا نارمع ابأ ناوريقلاب ىقل هنم هتدوع ىفو عال "هه 41ا/ ةنس جلا ةضيرف

 لاقف « هنطوم نع هلاسو خيشلا هب بجعاف ةرتف همزلو ©« هسورد ىلإ عمتساف (؛ ىكلاملا بهذملا

 ضرعف « نيدلا ىف مههقفي كل اذيملت انعم تلسرأ ول اذبحو كانه سانلا ىف شاف لهجلا نإ هل
 ىلإ ةلاسر هل بتكف « ةياغلا كلتل هعم باهذلا مهنم دحأ لبقي ملف هذيمالت ىلع هتبغر خيشلا

 جاجو هل بدتتافع ةمهملا كلت لبقي هلعل ىطمللا ولوز نب جاجو وه ةساملجس ىف هل ذيملت

 ةجاهنص لئابق ىف لزن نإ امو « ىلوزجلا نيساي نب هللا دبع وه هذيمالت نم اهبان ايقت اذيملت
 ضعب نم هنع مهاهن ام هيلع اوركناف اوداعو ءرمألا لوأ هلوح اوفتلاو « هب اوبجعأ ىتح ةيدبتملا
 . هبر ةدابعو كسلا ىلع هسفن رصقيو مهناشو مهك رتب نأ ىلع ممصف سأيلاب رعشو ظ تامرحا

 ( لاغنسلا رهت بصم برق ةريزج ىف هعم كّسسنتي نأ ةنوتل ءاسؤر دحأ رمع نب ىببحي هيلع راشأو
 مهبولق ىف نمم نوريثك هيلع دفي ذخاف سانلا هكسنب عماستو « اطابر اهيف ماقأو هعم اهلزنو
 : مهل لاق افلأ مهتدع تغلب املف « ةريزجلا كلتب هطابر ىف هعم اوكسنيل ناميإ نم ةبح لاقثم
 كللذلو « هيلع سانلا ةقفاك لمحو قخا ليبس ىف نودهاجملا ىإ « نوطبأرملا مناف اوجرخما »

 لاوط - ةلودلا هذه تلظ قحبو « نيمثلملاب مهتيمست ىلع بلغو « نوطبارملا : مسالا اذهب اومس

 . هللا ليبس ىف داهجو طابر ةلود - اهدهع
 ىف داهجلل ةدعلا دعي ذخأو « ىنوتمللا رمع نب ىبحي عمو مهعم نيساي نب / هللا دبع جرخو

 ىنيدلا اهميعز لظو « هتوعد ىلإ تمضنا ةريثك لئابق ةيودبلا ةجاهنص نم هتءاجو « هلا ليبس
 ةعرد ىلع - انب رم 65 - لوتساف الامش هجناو ىبرحلا اهميعز رمع نب ىبحي ناك امئيب
 نم اهب ام ٌريغو ةقطنملا هذه لاوحأ نم حلصأو م ١٠؛هد/ه 841 ةئس اهميلقإو ةساملجسو
 راصحلل امطح ةقطنملا هذه ىلع هواليتسا ناكو . سوكملاو مراغملا سانلا نع طقساو تاركتنملا

 ءارحصلا ىلإ داعو « ةيوارحصلا وا ةيودبلا ةجاهنص لئابق ىلع ابورضم ناك ىذلا ىلامشلا

 ناكو « مهيلع رصتناو لاغنسلا ضوح ىف ىبرغلا نادوسلا لهأ مجاهف بونجلا ىف لغوتر
 بوعش ىلإ اولصوف « ةيوارحصلا ةجاهنص ىلع ايورضم ناك ىذلا ىبونجلا راصحلل امطح كلذ

 سفن ىف ىفوت نأ رمع نب ىسحي ثبلي ملو . فينحلا نيدلا اهيف نورشني اوذخأو ءادوسلا ايقيرفإ
 ًادبر « هللا ليبس ىف نيدهاجملا مالسالا ملاعلا لاجر رابك دحأ ركب وبأ هوخأ هفلخف « ةنسلا
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 م ١٠ه/ه 541/8 ةنس سوسلا ةقطنم دالب ازغف ىصقألا برغملا دالب ىف داهجلل نيطبارلا بدن
 اهنم ركب وبأ احمو سوسلا رهن ىلع تندوراتو طيحملا ىلع ةسام اهنادلب نم حتفف ماعلا رادتساو
 داهجل نيطبارمللا نم هراصنأ سّمَحو « تامغأ ىلع ىلوتساف لامشلا ىلإ دعصو ضفاورلا ةوعد
 ىف رومزاو ةفنأو ساف ميلقإب الس ىف طيحملا لحاس ىف اهنطاوم تناكو « ةقسافلا ةطاوغرب
 داوق نم حيبص نب فيرط مهريبك ناكو « ةيرفص اوناكو « ةلاكد ميلقإ ىف ىفساو هنسمأت

 مهمراقر : عئارشلا مهموقل نوعّرشيو نوؤوبنتي هانبأ ىلاوتو « أبنت هنإ لاقيو « ىرفصلا ةرسيم
 مهلزات ىتح امربم ءاضق مهيلع ضقي مل مهنم ادحأ نكلو ؛ نويومألاو نويديبعلاو ةسرادألا
 نب هللا دبع دهشتساو  اقحس اهيف مهقحس عئاقو ىف نيطبارملا نم هعومجب رمع نب ركب وبأ
 لصأتسا ىتح مهعئاوي ركب وبأ لازامو م 9١١٠/ه ١-4 ةنس معئاقولا كلت ضعب ىف نيساي

 ةفوسمو هتليبق نيب فينع فالخ هغلبو . اوحم ضرألا نم مهاحمو نودلخ نبا لوقي اك مهتفأش
 تاذ حلصيل م ١1١٠/ه ؟م٠“ ةنس مل لحتراو كلذ ةبغم ىشخف « ءارحصلاب مهنطوم 8

 تمسقنا نيحلا كلذ نمو . نيفشات نب فسوي همع نبا ىصقألا برغملا ىلع لمعتساو « مهني
 نب ركب ىبأ ةدايقب ةيرادملا ةيقيرفإ ىف دهاجي ىبونج مسق : نيمسق ةميظعلا نيطبارملا ةكرح
 .0٠ ىلع نادوسلا دالب نم ءاليتسالا ميظعلا دهاجملا اذه عاطتساو « هدعب نم هئافلخو رمع

 مهدهاجي لازامو . ىرخأ ةياورب اهيضارأو اهنادلب ىف رهشأ ةثالث ةريسم ىلعو ةياور ىف ةلحرم
 عورأ ب ارض نأ دعب م ١٠١مال/ه 5/8٠١ ةنس هتاوزغ ىدحإ ىف دهشتسا ىتح مادقملا لطبلا اذه

 ناكف نيطبارملا ةكرح نم ىلامشلا مسقلا امأو . هليبس ىف داهجلاو مالسالا رشن ىف ةلثمألا

 نولوتسيس امو - فسوي لبق - نوطبارملا هيلع ىلوتسا ام لمش دقو نيفشات نب فسوي ةدايقب
 . سلدنألاو ناسملت لثم نم ىصقألا برغملا ريغو ىصقألا برغملا نم هتدايقب هيلع

 ىف ادهاجم « هجو ريحت ىلع هكلمل اًربدم اًمزاح اًعاجش الطب نيفشات نب فسوي ناكو
 ةيمالسالا تايصخشلا رابك نم قحب ناكو « هبر نم باوثلا ءاغتب همكح لاوط هللا ليبس
 لهسلا ىف ىنتبي نأ ىأر ىتح مكحلا هيلوت دعب ماعلا ريدتسي دكي ملو « ناملاو لودلل ةسسؤملا
 ذخنأ ام ناعرسو . همكحل ةرضاح نوكتل ةنيدم تفيستترهت ىبونجو تامغأ ىلامش عساولا
 اهتممر تاططخسمم قفو تدليس دقو « شكارم ةنيدم ىهو م ١٠"؟/ه 5514 ةنس اهئانب ىف

 دجسملا اهب ىنب 5 نيقذاحلا لامعلا نم ةفئاط ..اهئان لع تماقو نيسدنهملا ةرهم نم ةفئاط

 ع تامامحلاو قدانفلاو ٍسرادملاو عماوجلا اهب ه ترثاكت ام ناعرسو ( مكحلا ةرادإو عماجلا

 ىتح دانجألا فس وي 3-0 ةنسلا سفن ىفو . ىربكلا ىمالسالا ماعلا تدم ىدحإ تحبصأو

 دصقو « ىصقألا برغملا لئابق نم اهريغو ةجاهنص نم سراف فلأ ةئم نع ديزي ام هل لمتكا
 لئابقلا مزهي ىضمو « لوألا حتفلا اهحتفاو اهيلع رصتناو اطوح لئابقلا براحف ساف ةنيدم
 ىلإ فيرلا ةقطنم ىف ةرامغ دالب ىلع ىلوتسا مم ٠١."<ا/ل/ه 45٠8 ةنس ىفغو « دالبلا حتميو
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 ةيلاتلا ةنسلا ىف اهيلإ داعو م 53١٠/ه 1457 ةنس ىناثلا حتفلا ساف ةنيدم حتفو « ةجنط
 ع برح نود هياوبأ هل حتفي نادلبلا نم ريثك لحشأو « ةيولم رهن نوصح حتتفأو ةونع اهحتتفاف

 ىلوتسا م١٠ اا//ه 20/٠١ ةنس ىفو برغملا دالب ىلع هلامع قرف عا لع/ه 451/ ةنس ىفو

 ةنس ىفو « اهيلع ىلوتساف ناسملت ىلإ ىلدزم هدئاق لسرأ عال ةنس ىفو « ةجنط ىلع

 ستتو ةدجو ةنيدم حتف ةيلاتلا ةنسلا ىفو « همساب ةلمعلا وأ ة ةكسلا برض م ١٠١مء/ه 41/7
 رطشلا ىصقأل برغملا ىلإ مض كلذبو « فلش رهن لامعأ عيمجو رئازجلا ةنيدمو نارهوو
 برغملا دحو كلذبو . ةتبس ةنيدم - م 84١٠/ه 1/1/ ةنس ىفو « رئازجلا نم ىبرغلا
 ؛ طسوتلا رحبلا ىتح الامشو طيحملا ىتح ابرغو ىربكلا ءارحصلا ىتح ابونج هعيمج ىصقألا
 اقرش مله دف ( ةدجو ةنيدم ىتح 9 رهن ىبرغ ةيقرشلا هدودح لع م'اليتسالا هفكي و

 ىمالسالا ملاعلا نأب انمؤم قفألا عساو ناكو . انفلسا !؟ رئازجلا نم ريبك رطش ىلع ىلوتساو
 انلعم هيلإ بتك كلذلو دادغب ىسابعلا ةقيلخلا ةيار ىه ةلحسإو ةيار تح دحوتي نأ ىغبنب

 بقل نأب ىفسوي ىفتكاو « هتكلمم ىف هل اكرابمو ابحرم ةفيلخلا هيلإ بتكو « هتعاط ىف هلوخد

 ىلع ةالولا راتخي ناك هنأ هتسايسو هترادإ نسح ىلع لدي امو . نيملسملا ريمأ بقلب هسفن
 , ةهازنلاو ةلادعلاو ةنامألاب نيفورعملا ةيجاهنصلا هتليبق لاجر ةريحش نم ةعساولا هتكلمم تايالو
 ةعيرشلا عم ىشمتت ثيحب هماكحأ ىف هراشتسم نوكيل رثكأ وأ اهيقف لاو لك ىلإ مضو
 . نوقباسلا مهماكح مهنم اهاضاقتيإ ناك ىتلا مراغملاو سوكملا ةيعرلا لهاك نع عفرو « ةيمالسإلا

 ةددعتم تارامإو تاسلدنأ تحبصأ دق - ىرجملا سماخلا نرقلا ىف - سلدنألا تناكو
 مهوادعأ طشنو « فئاوطلا ءارمأ دهع ىمس ىذلا دهعلا اذه ىف براحتتو سفانتت تذحأو

 تاواتإ - ارهق - مهيلإ نودؤي اوذحأو ( مهيلع ضاضقنالل لامشلا ىف نابسإلا ىراصتنلا
 عأ٠ .ملهّاه ال8 ةئنس عاطتساو , ةلاتشقو نويل كلم سداسلا سنوفلأل ةصاحخخو 0 ىتشس مراغمو

 ذخأ ىلع نونلا ىذ نب رداقلا اهريمأ ةدعأسم عم « برح نود مهتارامإ ربكأ ةلطيلط مقتلي نأ

 امهريغ كلذكو مهادلا رطخلا اذهب سويلطب ريمأ لكوتملاو ةيليبشإ ريمأ دمتعملا رعشو . ةيسنلب

 سداسلا سنوفلا دض مهدجني نأ نيفشات نب فسوي راوغملا لطبلا اوححرصتساف ؛ ءارمألا نم

 :« ىربكلا ندملا ةاضق نم ارفن - نيئيغتسم - هيلإ اولسراو « ةلطيلط علتبا اك مهعلتي نأ لبق
 هموق ةيمح تراث اك « سلدنألا ىف نيملسملاو مالسالل هتيمح تراثف «رمألا ةيلج ىلع هوعلطأف
 اعيرس دعأو « فينحلا هنيدو هللا ليبس ىف داهجلل مهسفنأ اورذن نيذلا نيدهاجملا نيطبارملا
 م85١٠/ه41/8 ةنس قاقزلا ربع امخض الءطسأ هل دعاو اينابسإ ىراصن ةلزانمل ارارج اشيج
 برخل هجتاو « هشيجل اطابر نوكتل ءارضخلا ةريزجلا ةنيدم ةيليبشإ بحاص دمتعملا هل لخأو

 ةطانرغ ريمأ نيقلب نب هللادبعو سويلطب ريمأ لكوتملاو دمتعملا هيلإ مضنار ةلطيلط ىف هللا ودع
 اسنرفو اينابسإ ىف ىراصتنلا كولمب ثاغتساف هلزانم هناو همدقمب سنوفلا ملعو .« مهشويجب
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 ةقاالزلا ىعدِي عضوم ىف ناعئفلا لا تقتلو« ٍلاسرفلا نم دوشح- هتءاجو امور ىف ابايلابو ايلاطيإو

 لاقيو « قزمم رش سنوفلا شيج . اهيف قرم سيطولا ةيماح ةكرعم ترادو « سويلطب ىلامش
 اذهب نيفشات نب فسوي شيج ل لجار فلأ ىتثمو سراف فلأ نينامثو ةئام ناك هنإ
 نم ةليلق ةمذرش ىف ةلطيلط ىلإ ههجو ىلع سنوفلأ ٌرفو « ةميظع ةلتقم مهنم لتقو شيجلا
 اذه دعب شكارم ىلإ ةدوعلا ىلإ رطضاف « هل نبا ةافو فسوي تغلبو . حارجلاب انخثم ناسرفلا
 م ١٠١مل/اه 44١ ةنس ىفو . اهيلع للوتسال ةلطيلط ىلإ هفحز هدعب عبات هنأ ولو « نيبلا رصنلا

 ؛ نيفشات نياب ثاغتساو « طيبل نصح قيرط نع دابع نب دمتعملا ةرامإ ىلع ريغي سنوفلا ذخأ
 ىلو .« سنوفلا دض داهجلل اوقتليل فئاوطلا ءارمأ نم هاوس نم ىلإ بتكو هيلإ قاقزلا زاتجاف

 . شكارم هتمصاع ىلإ داعو نيملسملا ريمأ رصتناو « هسفن ىف اهّرسأو ةيسرم ريمأ ىوس هب
 نوباطيو مراغملا هل نوعفدي سنوفلأ ىلإ مهيديأ اوّدمو فئاوطلا ءارمأ نيب قاقشلاو فالخلا بدو
 : ةئلاثلا ةرملل سلدنألا ىلإ قاقزلا فسوي رّبَعَف ةطانرغ ريمأ ىريز نب هللا دبع ةصاخو نوعلا هنم

 هرهص هءارو كرتو . شكارم ىلإ مهب لسرأو ةطانرغ نع هترسأو ىريز نب هللا دبع علخ اهيفو
 لكوتملا هلتاقو « اريسأ هذخأ وأ هلتاق ىبأ نمو اعيمج فئاوطلا ءارمأ علخيل ركب ىبأ نب ريس
 ىلوتساو . تامغأ ىلإ هترسأ عم هافنو هرسأو ةيليبشإ ريمأ دمتعملا هلزاتو « هلتقو سويلطب ريمأ
 ةنس ةيسنلبو ةبطاشو ةيناد ىلع اولوتسا 5 ةيقيرفإ ىلإ حدامص نبأ رفو ةيرملا ىلع نوطبارملا

 - بقاثلا هرظنب - نيفشات نبا نإف ةطسقرس ادعام , ىلدنألا محل تناد كلذيو م١٠ .؟؟/ه 5
 . سلدنألاو لامشلا ىراصت نيب ازجاح ايبرح ارغث نوكسل ؛ دوه ىنب نم اهئارمأ عم لظت نأ ىأر

 سلدنألا ىلإ نيفشات نبا ربع م ١١1/ه 595 ةنس ىف لب ليقو م 95١٠ه 59٠ ةنس ىفو
 نب فسوي ميظعلا لطبلا ىفوت م 5١١1/ه .6٠.٠ ةئس ىفو . ىلع هنبال ةعيبلا ذخأل ةعيار ةرم
 . شكارمب ىلع هنبال عيوبو نيفشات

 ىلع ىلاولا اميمت هاخخأ هّجو م ١١1/ه ه١.٠ ةنس ىفو هيبأ لثم اريبك ادهاجم ىلع ناكو
 اهيف لتق « ةركنم ةميزه ميمت همزهو سنوفلا هيقلو « ةلطيلط ىقرش شيلقإ ىلإ شيجب ةطانرغ
 ع هنبا دقفو هتميزه ىلع ارسحتم اموي نيرشعب ةعقومل دعي تامو ٠ هدهع ىلو ديحولا هنبا

 فسوي نب ىلع ربع م 9١١١ه 5٠.7 ةنس ىفو ةيربتنشو شيلقإ نصح ىلع ميمت ىلوتساو
 حتفو انصح نيرشعو ةعبس اهزاوحأ نس حتفو ةلطيلط هب مجاه فيثك شيجب سلدنألا ىلإ

 لاغتربو سويلطيو شيرش ندم ركب ىبأ نب ريس حتف ةيلاتلا ةنسلا ىفو . ةراجحلا ىداوو . طيرجم
 ركب ىبأ نب ريس ىفوت : ١١١ اه هدام ةنس ىو . برغلا دالب عيمجو هثوبشأو ةربايو

 م1١١1/ه ه.م ةيلاتلا ةنسلا ىفو . ه 5٠١ ةنس ىتح ةمطاف نب دمحم اهيلع هفلخو ةيليبشإ
 رئازج نوطبارملا كلمت م ١١١ه/ه ٠059© ةنس ىفو . ىراصنلا دالبب ايزاغ ىلدزم دئاقلا ىفوت
 ناعرسو « دوه ىنب اهتامح نم ةطسقرس ذخأف فسوي نب ىلع أطخأو . اهيتخأو ةقرويم : رايلبل
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 ربع ةئامسمحو ةرشع ثالث ةنس ىفو . م ١١١م6/ه ه١” ةنس ىراصنلل ةسيرف تعقو ام

 م ١1؟ته ت19 ةنس ىفو . ةّيرمتتش حتفو برغلا دالب خَّردو « سلدنألا ىلإ فسوي نب ىلع
 « مهتنيدم ىلع ءاليتسالل نوجارأ كلم لوألا سنوفلا ةطانرغ ىراصن نم نودهاعملا ىعدتسا

 اوناك نم لك ةطانرغ نع اًوُلْجاو . هباقعأ ىلع هودرف نوطبارلا ملعو « بونجلا لإ فحزف
 ىفو . ةسانكم ىلإ لتملابو برغملا ىف طيحملا ىلع الّس ةنيدم ىلإ ىراصتلا نم هئاعدتسا ىف اببس

 ىفو . برغلا ىف انصح نيثالث حتفو ىراصنلا ىلع نب نيفشات مجاه م ١١؟ا//ه 57١ ةنس
 ةيسدلب ىلاو ةيناغ نب ىلع ةدايقب افيثك اشيج فسوي نب ىلع هجو م ١١"4/ه 58 ةئس

 كلم لوألا سنوفلأل اشيج ىقلف « ةطسقرس ىقرش ةغارفإ ةئيدم ىلإ سلدنألا ىقرش ةيسرمو
 هئبال شك ارمب ةعببلا ذأ م ١١ م/م مالا“ ةنس ىغو ٠ ةرحنم ةميزه همزهو هلزانف نوجارأ

 . م 45١١ه هالال ةنس ىلع ىفوتو « نيفشات

 ترادو م 1١4 غ/ه 9*5 ةنس هولزان نأ نودحوملا ثبلي ملو « ايلع هابأ نيفشات فلخو
 ىلع تلمع ةميظع ةلود نيطبارملا ةلود تناكو . ةنسلا سفن نم ناضمرب ىيفوتو رئاودلا هيلع

 ةلاضلا لحنلاو ةيرفصلا ىلع تضقو « لاغنسلا ريغو لاغنسلاب ىبرغلا نادوسلا ىف مالسالا رشن
 برغملا ىف مالسالا تلعجو انسمات ميلقإ ىف ةقراملا ةطاوغرب ةلحنو سوسلا نم ةيلجبلا ةلحن

 « عايضلا نم سلدنألا تناصو « مويلا ىلإ اهب فورعملا هدودجب هتدحوو « اينس هلك ىصقألا
 . ةيفسلفلاو ةييدألا ةايحلا ةلصاوم ىلإ اهتدرو اهتذقنأف « قرغلا لع كشوت ةنيفس تناك دقف
 ظحي مل نمأو ةلادع - اهئاجرا عاستا ىلع - مهتلود تلمش دقو . ةيلات نورق ةعبرأل ةيملعلاو
 ىف لاغنسلا ىلإ اينابسإ لامش ىف ىراصنلا كلامم نم دتمت تناك .ذإ « مهتنمزأ ىف رطق امهب
 رشعلاو ةاكزلا نم ناك ام الإ ةرضاح وأ ةيداب ىف ةنوعم الو مرغم الو سكم الو « بونجلا
 راث نأ ىلإ ةيهافرو ءاحرو ةعد ىف سانلاو « صخرلا ةياغ ىف راعسألاو « مالسالا هضرف ام

 . نيطبارما نم مكحلا ناجلوص ىلع نمؤملا دبع هتفيلخ ىلوتساو نيدحوملا ىدهم ةلودلا ىلع
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 ( ةدومصم نوطي ىدحا ةعرش نم هيفف ترم وت نب كم ىصقألا برغم اب ةلودلا هله اشنأ

 ةرامغ ىهو « برغملا اذه قطانم ىف شيعت تناك ىتلا ىربكلا عبرألا لئابقلا ىدحإ ىهو
 ( ةرهاقلا عبط ) ىئكرزال ةيصفخلاو ةيدحوملا بحاص نبال ةمامالاب نملا باتك نيدحوملا ىف رظنا )١(

 ىوالسلل ىضصقألا برعملا لود رابخا ىف اصقتسالاو بجمملاو ( ىمالمإلا برغلا راد عبط ) ةالصلا
 نانع ةمجرت خابشإ بس ويل نيدح وملاو نيطبارملا رستاف“ 3 نايبلا م ىناثلا ءزجلاو ( ةرهاقلا عبط ( ىشك ارملل

 . سنؤم نيسحل سلدنالاو برخملا خيرات ملعمو 2 عرز ىبا نبال ساطرقلا ضورو ( سيراب عبط ) برغملا
 نيتلودلا خيراتو اهدعب امر ؟؟ ه5 نودلخت نبا خيراتر

 ؟



 ةصاخو قطانملا نم ريثك ىف رشتتت تناكو ةتانزو « فيرلاو طبملا « ةقطنم ىف رشدنت تناكو
 ةسرادألا ىلع تضق ىتلا ةوارغم اهعورف نمو « هبصم ىلإ هعبتم نم ةيولم رهن ضوح لوح

 : نيطبارملا ةلود باحصأ نومغلملا ةجاهنص اهعمو « ةفلتخم قطانم ىف ةجاهنصو « راردم ىنبو
 ةامسملا لابجلا ىهو « هلوهسو سلطألا لابجل ىبونجلا حفسلا ىف لزنت تناكو ةدومصم مث
 شكارمو طيحمنا لحاس ىلع هحاح ىلإ ةلاكد ةقطنم ىف ىفسا نم رشتنت تناكو « نرد لبج

 لثم ةتانز عورف ضعبو ةجاهنص اهلبق تكلم 5 كلملا ىلإ حمطت تناكو . ةلوزجو سوسلاو
 مهريغو ةناليهو ةلاك دو للمديتو ةناتتهو ةغره ةدومصم عورف نمو . ةساملجس ىف راردم ىنب
 . ىصقألا برغملا ناكس مظعم نوحبصيل ىتح

 أشنو م ١٠ما/ه 58٠١ ةنس لوح ىغرحلا ترموت نب دمحم ىربكلا ةليبقلا هذهل دلوو
 ىف مث هتدلب ىف ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخي ذحنأ مث « ميركلا نارقلا ظفحف هتادل ًاشني اك

 لوقي اك « ةسماخلا ةئاملا سأر ىلع قرشملا ىلإ لحر هرمع نم نيرشعلا وحن غلب اذإ ىتح شكارم
 لخدو محو ةيردنكسالا ىلإ لحرو « ملع راد ىهو ةبطرق لخخدو سلدنألاب ٌرمو « نودلخخ نب
 اهسردف « دادغب يف ةعئاش ةيرشع ىتثالا ةيمامالا ةديقع تناكو . ءاملعلا نم ةلمج- ىقلو قارعلا

 ؛ هيلإ ةلسلسدملا ةيصولا قيرط نع لع دافحأ دحا ةمامإ ةركف وأ ةيمامالا ىلع موقت اهنأ فرعو
 نأ ىأرف « هليبس ىف هسفن لذبو مامالل هرمأ ضّوف اذإ الإ اقح املسم نوكي ال ملسملا نأو
 فصتي ىتلا ةيسدقلا تافصلاب ضفصتي وهو « مامإ وهف « هتوعد ىف ايساسأ انكر كلذ نوكي
 ؟ ىوبنلا تيبلاب ةصاخ ةمامالاو هتمامإ نوكت فيك نكلو . ةيعيشلا ةيمامالا ةقرف دنع مامالا اهب
 لوألا سيردإ ىخأ هللا دبع نب ناميلسب هلصت بسن ةلسلس هل ركذو ىمطاف ىولع هنأ دكأف
 . ناسملت هتيرذو ناميلس هيخأل كرت دق ناكو « ةسرادألا ةلود سسئم

 ذخأ لب ءاهدحو ىولعلا وأ ىمطافلا مامالا ةديقع ةيمامالا نع ترموت نب دمحم ذحأي ىلو
 رورشلا نم ملاعلا ذقني ىذلا مامالا اهب نوديريف ةيدهملا امأ ء ةمصعلاو ةيدهملا نم اهيعرف اهعم
 تاقبوملا نم هيف امم ملاعلا صيلختل هللا هراتخا ىذلا مامالا ىأ ىدهملاب هسفن بقلف « ماثألاو
 وأ مثإ ىأ باكترا نعو أطخلا نع نوموصعم ةمئألا نأ اهب داريف ةمصعلا امأو « ىصاعملاو
 تافص ىهو « ةيسدق ةيحور تافص مهيلع ىفضأ هللا نأب ناميإلا عم ؛ بنذ ىأ فارتقا
 لذبو مامإلا ىلإ هرمأ ضر اذإ الإ لماكتت ال هتديقع ناو ملسم لك ىلع ةضيرف مهتعاط لعجت
 تاملك . موصعملا ىدهملا مامالا - هعابتا هامسو - هسفن ىمس كلذ لكلو . هليبس ىف هسفن
 مهمكاح نوكيل هدابعل هللا هراتخا ىذلا صخشلا وهف « ةروطخلا ةياغ ىف تاملك اهنكلو ثالث

 ىرجي الو موصعم وهف درت ال هتملكو « مثاملاو ملظلا نم سانلا ذقني ىدهم اح : ايندو انيد

 هسفن ىلع اهعلخ ىتلا تافصلا هذه ىف ترموت نبا فلاو . هدحو قحلاو . قحلا الإ هناسل ىلع
 . « بلطي ام زعأ » : هلوقب هحفا ةيمامالا ىف اباتك ةيعيشلا ةيمامالا نم اهل ادمتسم

 "مجد



 هتديقعل نييمطافلا نع ذخأي موصعم ىدهم مامإ هنأ ىهو ةثالثلا سسألا هذه بناجبو
 مهو ةباحصلا ةقبط : ناتقبط هعبتتو مامإ اهتسائر ىلع نوكي ثيحب هتلود ميظنت وه اعبار اساسأ

 مهتاعد مهو ةبلطلا نيتقبطلا نيتاه بناجبو لوسمحخن مهو راصنألا ةقبطو ٍنوراشتسم ةرشع

 ةلزتعملا ىبهذم - دادغب ىف وهو سردو . لئابقلا ىف اهرشنو ةديقعلا سسأ نوملعتي اوناكو
 دعولاو « لدعلاو « ديحوتلا ىهو « ةلزتعملا اهب نيدي ىتلا ةسمخلا لوصألا فرعو « ةيرعشألاو
 هيجعأو « ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو « نيتلزنم نيب ةريبكلا بكترم ةلزنم نأو « ديعولاو

 سيل وهف « نيقولخملا ةهباشم نع هللا هيزنت ةلزتعملا دنع ىنعي وهو « ديحوتلا وهو لوألا أدبملا
 مهفي ميركلا نارقلا ىف ةيأ لكو « نامزلا الو ناكملا هرصحي الو رهوج الو ضرع الو مسجب
 اهانعم ةيآلا ىف ديلاف « لّوؤت ( مهيديأ قوف هللا دي ) : لثم تاقولخملل هللا ةهباشم اهنم
 هيزنت وهو ًأدبملا اذه ىف ةلزتعملا عم نوقتلي ةيرعشألاو . ةلئامملا ىرخألا تايآلا لثملابو « ةردقلا
 بهاذمب ذخأ هنإ لوقي نودلخخ نبا نأ عمو « ديسجتلاو ةيمسجلاب قلعتي ام لكو هيبشتلا نع هللا
 كلذ عم « ديحوتلا ىف ةدشرملا هتلاسر مهيأر ىلع دئاقعلا ىف فلأو « دئاقعلا ةفاك ىف ةيرعشألا
 . هرصع لبقو هرصعل هلك برغملاب ةيبعش محل ناك هنأل ةيرعشألا مساب حرص امبر هنأ ىرن
 هللا هييزنت نع هب لصتي امو ديحوتلا أدبم وأ ةركف يشأ ترموت نبا نأب معزلا ىلإ اناعد امنإو

 نودحوم مهف « هعابتأ ىلع ةلالدلل ىنعملا سفنب اهمدختتسا هنأ ةلزتعملا نع تاقولخملا ةهباشم نع
 . هروص لكب ديسجتلا هنع نوفنيو هوجولا نم هجوب تاقولخملا هبشي ال هللا نأب نونمؤي ىأ
 نوقرام نورفاك كلذل مهنأو ميسجتلاب ةيلعلا تاذلا ىلع لوقلاب مهحخويشو نيطبارملا مهتي ناكو
 دقو ةمسجم وأ ارافك نوطبارمللا نوكي نأ هللا ذاعمو « مهلاتقو مهتعاط ضقن بجيو نيدلا نع
 ةطاوغرب سوجم ىلع ىرجهلا سماخلا نرقلا فصتنم ىف اوضق ذإ ىربك تامدخ مالسإلل اودأ
 نابسالا تاراغ دض سلدنألا ىف فئاوطلا ءارمأ مهب دجنتساو ىصقألا برغملاب انسمات ميلقإ ىف

 ايناتيروم ىف شيج محل ناكو هقالزلا ةعقوم ىف ةقحاس ةميزه نابسإلا اومزهو مهيلإ اوربعف مهيلع
 , مويلا ىلإ ايمالسإ ادلب ةناغ تلوحت مهلضفبو « اهطسوو ايقيرفإ برغ ىف ةوقب مالسالا رشن
 نييفلس اوناك مهءاهقف نأ كانه ام لكو ةمسجم رافك مهنأ نم مهنع ترموت نبا هلاق ام ملظو

 ؛ هنع ديسجتلا ىفنو ههيزنت عم هللا ىلع هيبشتلا اهرهاظ ديفي دق ىتل تايالل ليوألا نوكرتي

 اخروم لعج امم دصق الب اوفع نيدحوملا مساب هعابتا مسي مل ترموت نبا نأ نييتي كلذبو
 نيملسملا لك نأل ىنعم ىذ ريغ هعابتأ ىلع ترموت نبا هقلطأ ىذلا نيدحوملا بقل ناك »: لوقي
 ىدؤت - انيأر 5 - ةملك ىهف . « نيدحوملا نم اديحوت لقأ نوطبارملا نكي ملو «٠ نودحوم
 مه ةلزتعملا بهذمب ترموت نبا لصو ىذلا نأ ىبار ىفو ٠ هعابتأ دنعو هدنع احضأو ىنعم

 ىرجحلا سماخلا نرقلا ىف لاصتالا اذه مكحأو « ميدق نم مهب نيلوصوم اوناك مهنأل ةيمامإلا

 ريسفتلا نع ثيدحلا ىف تركذ |- هيف حسف دقو م 10١٠/ه 45٠0 ةنس ىفوتملا ىسربطلا
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 . ةيلعلا تاذلا نع هيبشتلا ىفن ىف ةلرتعملاب رثاتلل - ةلسلسلا هذه ىف قارعلاب صاخلا مسقلا ىف
 ع هتوعد نم ازجتي ال !ءزج هلعجو ترموت نبا هب ذعتأ ةسمخلا ةلزتعملا ءىدابم نم ناث ًادبمو

 : هديب هنع ردصي نأ ملسم لك ىلع ىغبني ام وهو ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ًادبم وهو
 اراعش كلذ ترموت نيا لعجو « ناميإلا فعضأ وهو ,هيلقيف الإو « هئاسلبف عطتسي ل نإف
 لثم نم ةيلعلا تاذلا تافص نأ لوقلا ةلزتعملا نع ذخأ هنإ بجعملا بحاص لوقيو . ةوعدلل

 . تاذلا ىلع ةدئاز اهنإ ةيرعشألا لاقو « ةيهلالا تاذلا نيع ىه ميلع عيمس ريدق

 ؛ ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي نأ لواحيو سلبارط لزتيو برغملا ىلإ ترموت نبا دوعيو
 نب نموملا دبعب ىقتليو هعابت دادزيو « ةمواقملا سفن ىقليو « ةياجب ىلإ اهكرتيو « ةمواقم ىقليو
 ع ناسملت ىلإ هبحصو ع ةيدومصم لب لاقيو ةيتانز اهنإ لاقيو « ةيموك ةليبق نم ىموكلا ىلع

 ىقيسوملا تاودأ نأ نظي هارنو « ىصقألا برغملاو ساف ىلإ هبكوم راسو . نوريثك هلوح فتلاو
 ىقتليو شكارم ىلإ اهكرتيف ةمواقم اهب ىقليو ةسانكم لزنيو . اهميطحتب هعابتأ رمأي ( ركنم
 ىف رهاظلاب مهلحخأ ءاهقفلا لع ركني ذحعأو . هظعيو فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأب دجسملا ىف

 هيبشتلا ىفنو ههيزنت عم هللا دنع كلذ ملع نإ نيلئاق ديسجتلا اهنم مهفي دق ىتلا تايألا ريسفت
 ع هعورفو كلام بهذمب مهكسمتل دومجلاب مهامر ام رفكلاب مهامرو ةنسلا لهأ لوق وهو « هنع

 ةتسلاو باتكلاب ذحأي ىذلا ىرهاظلا دواد بهذمب ةوعدلا هذه نخأتل اديهمت ناك كلذ نأكو
 اهخيشو ةيدومصملا ةناتنه ةليبقب مث تامغأي قحلو « مهيلع رصتتاو ءاهمفلا هرظانو ©« بسحف

 تلاثناو : ةدابعلل اطابر اهب ىنبو م ١7١١/ه ه١ ةنس ةغره هتليبق ىلع لزنو « صفح ىأ

 ذدحخأو «٠ شكارم ةقطنم ىبونج للمنيت لبج ىلإ لقتناو « ةدومصم نم ةصاخو لئابقلا هيلع
 ع لوسرلا ةباحصك هتباحص مهو ةرشع لهأ وأ ةرشع تيإ ةقبط لوأف )0 تاقبط ىف هعابتأ مظني

 هءاهقفو بهذملا ةطفح ىمسي ناكو . نيسمخ لهأ وأ نيسمخ تيإ راصنألا ةقبط مهيلتو
 هدادع اشيج دعو . هانحضوأ ىذلا ىنعملاب نيدحوملا هتوعد لهأ ىمسيو ةاعدلا ىأ ةبلطلا
 نيطبارملا شويج مهتيقلو ؛« لع 3 نمُؤملا دبع هيلع لعجو نيدحوملا نم لتاقع 8ء,ره٠
 هذه تيعسو ايبسو التق مهيف اونخشأو اهيلإ مهوعفدو ؛ شك ارمب ةريخب ىلإ مهوعبتو ' مهومزهف
 ؛م11١1/ه هالا* ةنس رهشأ ةعبراب اهدعب يفوت نأ ىدهملا ثبلي لو . ةريحبلا ةكرعم ةكرعملا
 اورهظأف  مهرمأ مكحتسا ىتح هضرمب نوهومي تاونس ثالث هتوم هباحصأو نمّوملا دبع متكو
 . هتفالخب ىلع نب نمؤملا دبعل هدهعو هتوم سانلل

 نيدحولا 0 ةبلطلا وأ ةاعدلاو نيسمخلا هراصنأ ةرشملا ترموت نإ ' باحصا عمجاو

 ع« ةعرد 09 ساه ه1 كنيس ىلوتساو « ةلدأت ةقاطنم "يف تاووقلا ىف دعبأ نأ تسلب و
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 . نوطبارملا ىلع برغملا ءاحنأ رئاس ىف ربربلا ضقتناو هتوعد ىلإ ىصقألا برغملا ىف سانلا قباستو
 ةنس ذنم موقيو « ةراملا ةروهشملا ةريحبلا ةميزه دعب شكارم ىف مهتلباقم نموملا دبع ىشاحتيو
 ناسملت ىلإ ازات رم اهيف قرتخي ىربك ةلمحب م 45١١/ه 04١ ةنس ىلإ م ١١؟5/ه هال:

 ؛ هلزاني الو هيذاحي فسوي نب ىلع نب نيفشات ناكو . طسوألا برغملا نم ريبك رطش ىلع ىلوتسيو
 ةتبس نموملا دبع مجاهو « نيفشات ةفالخلا ىلوو فسوي نب ىلع هوبأ ىفوت ءانثألا هذه ىفو
 : نودحوملا هيلع طخس كلذلو « ةوقب اهنع عفاد ىذلا وه ضايع ىضاقلا ناكو « هيلع تعنتمأو

 ةنس ىفوت اهبو رئازجلاب نارهو ةنيدم ىف هرصح ىتح نيفشات عباتي نمؤملا دبع لظو
 نيدحوملا رجح ىف طقست نيطبارلا ندم تذعحاو « نارهو تطقس هتومبو م 4١١هراه

 لظ دقو . شكارمو ساف ىتنيدم ةصاخنو « ةميظع ةلاسب نم اهيف نوطبارملا ىدبأ ام عم
 فسري نب لع نب قحسإ اهريمأ ةماعزب مواقت ىهو رهشأ ةعست شكارمل ارصاخم نمؤملا دبع
 ملو م 55١١1/ه ه١4 ةنس لاوش ىف اوملستساف عوجلا اهلهأ دهجأو راصحلا اهيلع لاطو

 لوقي 5 - ىحمناو « فسوي نب ىلع نب قحسإ اولتقو نيطبارملا نم دحأ ىلع نودحوملا قبب
 ىلعو ناسملت ىلع اولوتسا 15 نودحوملا اهيلع ىلوتساو دالبلا نم نيطبارملا رثأ - نودلخخ نيب
 ع دحلا اذه دنع برغملا داب ىف ملا دبع كلم فقي نإو . طسوأل برغملا نم ريبك رطش
 سلبارط ميلس ىببو ةيلالحلا جاومأ تحستكا نأ سماخلا نرقلا طساوأ ذنم ثدح دق ناك ذإ
 ةيقيرفإ ىف فئاوطلا ءارمأ هبشي ام روهظل تدعأو « برغملا نم اًريبك اًرطشو ةيسنوتلا ةيقيرفإو

 دنرلا ىنبو سباق ىف عماج ىنيو ةسوس ىف ةرابج ىنبو سنوت ىف تاسارخخ ىنب لثم ةيسنوتلا
 ىلع ةيدهملا ىلإ ازاحنأ ميمت : هنباو سيداب نب رعملا ناكو « ةياجي ىف دامح ونب ناكو . ةصفق ىف

 لحاوس ىلع مهليطاساب ' نويدنامرونل ةيلقص كولم لمحو « سقافصو ةسوس نيب طسوتملا رحبلا
 ىف اولوتسا ام ناعرسو « سباقل ةلباقملا ةبرج ةريزج ىلع اولوتسا 5 اهيلع اولوتساو سلبارط
 سقافصو سباق لثم ةيقرشلا ةيسنوتلا ةيقيرفإ ندم نم ريثكو ةيدهملا ىلع م ١١ 48/ه 017 ةنس
 ىف اهلك برغملا رايد عمجي نأ ىلع ممصف هلك كلذ نيّوملا دبع ملعو « ةسوسو ريتسنملاو
 ةنم شكارم نم جرخف « اهيلع ءاليتسالا مهسوفن ةيلقص كولمل لوست ال ىتح « ةدحاو ةضبق

 اهترامإ نع مهعلخو دامح ىنب ةمصاع ةياجب ىلع هب ىلوتسا رارج شيج ىف م ١١ه م/ه هه“
 لك ىلع نامرونلا نم ىلوتساو « ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ىرغصلا فئاوطلا تارامإ هل تملستساو
 ةدحو هدي لع تققحت كلذبو « ةيسنوتلا ةيقيرفإو سلبارط ىف لحاسلا ندم نم مهيديأب ناك ام
 . طيحملا لإ سلبارط نم ةيسايسلا برغملا

 ىصقألا برغملا ىف مكحلا ناجلوص لقتناو فسوي نب ىلع نب نيفشات ىفوت نأ درجمبو
 فسوي نب ىللع دهع ىف كلذ لبق نم تلتحا اهلعل لب ؛ سلدنألا لاوحأ تلجخا نيدحوملا ىلإ

 روغثلا نم ريثك ىلع ىراصنلا ىلوتساف « نيدحوملا برحب سلدنألا رع نوطبارملا للغش للم
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 نيطبارملا ةالو نم مهنادلب جارخإ سلدنألا ىف دالبلا نايعا ضعب ىارو ٠ مهنادلبل ةرواجملا
 « ىناثلا فئاوطلا رصع هيمسن نأ نكمي ام سلدنألا ىف ادب كلذبو «, اهب مهلالقتسا نالعإو
 اهعالق عيمجو ةشوطرط ىلع دنومير : ةنولشرب بحاص ىلوتسا ُ ١١ :ملاه ه8 ةنس ىفو

 ضايع نب هللا دبع ةيلوت ىلع سلدنألا ىقرشو ةيسرمو ةيسنلب لهأ قفتاو « ةغارفإو ةدرال لعو

 نب ميهاربإ هرهص اهيلع ىلوو نايج هل تنادو « شيندرم نباب فوربملا دعس نب دمحم هقلخو

 هدالب تلخدو ما١1ا/7/ه 5". ةنس ىفوت نأ ىلإ نيدحوملا مواقي شيندرم نبا لظو « كشمه
 ةنس ذنم مهدونج نولسري نودحوملا ناكو . كلشمه نبأو نايج لئملابو نيدحوملا ةعاط ىف

 ناكو . ةطانرغو ةيليبشإ مهل تنادف « اهيف برغلاب اومتهاو سلدنألا ىلإ م 45١١مه ه١
 ىلاو نمُوملا دبع نب نامثع هلزانف : !١مال/إه همال ةنس ةيرملا ىلإ اع ىلوتسا دق 5 عباسلا سنوفلا

 ةميزه مزه دقف هدونج الو هعافد هنغي و 1 عيطتسي م لكب ع افدلا ستوغلأ لواحو « ةيليبشإ

 0 دعب نوملسملا هيلع ىضقي ىنارصن كلم ىناث وهو : اهرثأ ىلع ىفوت ةقحاس

 نموملا دبع ربعو . ةنحاطلا اهتكرعم ىف هنبا لتقو ٌشيلتأ ىف هتميزه دعب سداسلا سنوفلا
 ا هوجو هيلع دفوو « ةنيدم هب ىنبو حتفلا لبج هامسو قراط لبجب لزنو '؛ سلدنألا
 حئادم ءارعشلا هل مدقو م ١١؟١/ه همه" ةنئس ةعيبلل ةيليبشأو ةبطرقو ةطانرغو ةقلأم

 تدل ذإ هرصع ىف ةبيرع ةلود ربكأ ءاشنإ عاطتسا قحبو . م "١١ /ه هدم ةنس ىفوتا
 ةعرد ىلإ سلدنألا ىف ىراصنلا رايد نمو ايقيرفإ ىف سلبارط ءاخنأ ىلإ ىسلطألا طيحما نم
 . ىصقألا برغملا ىف سوسلاو

 سلدنألا لع هيبأل هتيالو ءانثأ ىف اهفقث « ةعساو ةفاقث افقثم ناكو فسوي دهنبا هفلخو
 بهاذملا بتك ىلع ارئاث ترموت نبا همامإو هيبأ لثم ناكو « كانه هل ةمصاع ةيليبشإ هذاختاو
 مههقف ىف نوعجري نيذلا رهاظلا لهأ بهذمب انمّؤم للعلاو عورفلا ةرثك نم اهب امو ةيهقفلا
 ىف مزح نار قرشملا ىف ىرهاظلا دواد نع فورعم وه 5 بسحف ةنسلاو باتكلا ىلإ
 ىفنت ىلا ةعامجلا ىأ نيدحوملا مهسفنأ هد اومو ديح وتلا مهثدايم ارم نإ انب رمو سلدنألا

 7 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وه ثلاث أدبمو « اتأب ايفن نيقولخملل ةيلعلا تاذلا ةهباشم
 ضعب معزي هلك كلذ عمو . أموصعم ايدهم امامإ ناك ترموت نبأ نآب ناميالا عم « ائي رم 5

 هنأل حضاو ىسايس وأ ىنيد بهذم ساسأ ىلع مقت مل نيدحوملا ةوعد نأ نيرصاعملا نيخرؤلا
 . ةوعدلا هذه اهيلع تماق ىتلا ءىدابملا ةفرعم مهنع تباغ

 سلدنألا هل تنادو كلش نبأ 0 كلذكو ,شيندرم نب هتف بهتس وي ا ىف تيهتتاو

 وهو قيرلا نيا برعلا وخرؤم هيمسير ةلئودكم 1ةةناوانع كيرنإ سنوفلأ ناكو . ابرغو اقرش
 رصقو نيرتتسو ةنوبشأ لع ىليوتسا (« طيحما نم برقلاب هجات رهت ىلامش ةيرملق بحاص
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 م 111/.اه ه5 ىتتس ىف سلدنألا ىلإ فسوي ربعو م 1145/ه 04١ ةنس ذنم سناد ىَأ
 . نوصحلا ضعب ىلع ىلوتساو ىراصتلا ةدهاجمو هتدهاجمل م ١١م44/ه ه١ و

 ىلع نيدحوملا ةروث تغلب هدهع ىفو « بوقعي هنبأ هفلخو 5/٠١ ةنس فسوي ىفوتو
 نم كلام بهذم وحم هدصق ناك ذإ اهتورذ مهبتكو قرشملا ىف ةعبرألا بهاذملا باحصأ
 شوقارق اولسرأ دق نويبويألا ناكو . ثيدحلاو نارقلا نم رهاظلا ىلع سانلا لمحو برغم ا
  نييبيلصلا عم اهبورح ىف اهنانيعيو رصم ثاعبتي امهلع سنوتو سلبارط ىف لقالق ثادحال
 ىلع نيطبارملا ةالو ( ةناغ نم مهمأ ) ةّيناغ ىنب ضعب ةيسنوتلا ةيقيرفإ لزن هسفن تقولا ىفو
 هذه ىلع ءاضقلا بوقعي عاطتساو  نيدحوملا ىلع مهتروثو اهلهأ بيلأت ةلواحن رايلبلا رئازج
 ةالولا ايئاهن اهيلع ءاضقلا متأو ه7 ةنس رايدلا كلت ىلإ اهب هجتا ةريبك ةلمحمب نتفلاو لقالقلا
 مخض شيج دادعأ ىف بارعألا نم مهريعو نييلالحلاب ةناعتسالا هينيع بصن عضوو . هدعب

 مهتاراغو مهثيع دعبيلو ةروهشملا مهتلاسب نم هشيج ىف ديفيلو « ةهج نم نابسالا ىراصن ةلزانل
 هفلخو م ١١ه/ه هم١ ةنس لاغتربلا كلم قنرلا نبا ىفوتو . ةيناث ةهج نم برغملا نع

 ءاليتسالا نم زيلجنإو نييدنلوه نييبيلص ةدعاسمب م ١١مو/ه هرم ةنس نكمتف وشناس ٠ هتنبأ

 ع نوصحلا نم ددع ىلع ىلوتساو م ١91١1/ه هملال ةنس بوقعي اهدرتساف « بلش ةنيدم ىلع
 سنوفلا كلذب عمسو « سلدنألا لهأو ةبراغملاو ةيلالحلا برعلا رفنتساو « ىربك ةكرعمل دعي ذحنأو
 لوح لهس ىف ةينارصنلا هعومج دشحو ابروأ كولمو ابابلاب ناعتساف « ةلاتشق بحاص نماثل

 نماثلا سنوفلأ ذالو « قزمم لك نيملسملا شيج مهقزمو ةلطيلطو ةبطرق نيب كَّرألا ىمسي نصح
 هنكلو « اهيلع ىلوتسال ةلطيلط ىلإ هعبت بوقعي نأ ولو « هناسرف نم ددع عم ةلطيلط وحن رارفلاب
 سنوفلا نيبو هنيب ةدهاعم دقعب ىفتكا ذإ « ةقالزلا ةعقوم دغب نيفشات نب فسوي هعنص ام عنص
 ةفورعملا هتئذثم ىنبو ةيليبشإ دجسم حلصا هنأ هل رثوي امو . تاونس رشع ةدمل ءادتعالا مدعب

 . ما ١ 8/هه ةنس ىفوتو . ادلاريخلا مسأب

 ةنس رايلبلا رئازج- ىلع يلوتساو « ةيناغ ىنب رمأ هلغشو رصانلا هللا دبع هنبا هدعب لوتو
 , بازلا ميلقإ ىف ةسبت دنعو .سنوتو ةيدهملاو سلبارط ىف مهمئازه تعباتتو م ١17/ه ٠

 ناك ةيناغ ىنب ىلع ءاضقلاب الوغشم رصانلا ناك امنيبو . ءارحصلا ىلإ مهنم ىقب نم بحسناو

 داّبع هءاجو ىراصنلا كولمو ابابلا هناعأو نيدحوملا نيبو هنيب ةلصاف ةكرعمل دعي نماثلا سنوفلا

 بونجلا ىلإ باقعلا نصح دنع نيدحوملا شيجب ىراصنلا ىقتلاو « لويس ءارو الويس بيلصلا
 رصانلا ىفوتو . نيدحوملا ىلع رئاودلا ترادو « م1١؟١١1/ه05 ةنس كرألا نصح نم ىقرشلا
 فلخو . سلدنألا ىف ةيمالسالا ةهبجلا رايهناب اناذيإ كلذ ناكو « ةليلق روهشب ةعقوملا دعب
 برغملاو سلدنألا ىف همحر ووذو هلهأ هيلع راثو « رصنتسملاب بقلت ىذلا فسوي هنبا رصانلا
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 ةنس نيدحوملا ةلود ىلع نوينيرلا ىضق نأ ىلإ ةيلهأ بورحو تاسفانم ةرسألا ىف تمرطضاو
 /ه 8 ةنس نييف ءاهتامحو اهسارح سلدنألا ندم كلذ ءانثأ ىف تدقفو م ءم/ه4

 : ىربكلا سلدنألا ندم نابسالا ىراصن روجح ىف تطقس م 1749ه 545 ةئسو م 1١5
 . م1555/ه5514 ةنس ةيسرم تطقسو «سلدنألا سورع ةيليبشإو ةبطاشو ةينادو ةيسنلبو ةبطرق

 نيرم ()وبب (ج)
 ابرغ نويلالهلا برعلا اهعفدو طسوألا برغملا نطوتست تناك ةيتانز ةيربرب ةليبق نيرم ونب

 نيلاوم أونكو « ةساملجس ىلامش زيز رهن ضوحو هعيانم ىتح ةيولُم ضوح ىف ترقتساف
 ( ةروهشملا كرالا ةعقوم ىف « ويم » اهريما ةدايقب ةريبك ةفئاط مهنم تمهساو نيدحوملل

 ىف هتباصأو « ةكرعملا ىف كارتشالل ةتانز نم نيعوطتملا عيمج ىلع ىدحوملا روصنملا همّدقو

 ناكو « قحلا دبع هنبا نيينيرلا هموق ىف ةرامالا ىلع هفلخخو . اديهش اهنم تام ةحارج ةعقوملا

 : ةيدومصملا ةغره ةلودو نيطبارملا ةلود وأ ةيجاهنصلا ةنوتمل ةلود لثم ةلود هتلييقل حبصت نأ حمطي

 هعئاوو « وبس ىداو ىقرشو ازات ىداو ىف رصنتسملا دهعل هعومجب لخدو . نيدحوملا ةلود
 حاير ىنب عضخأو نامثع هنبأ هفلخف ىفوتو ء مهمزهو م ١7" ه/١ ١١ ةنس نودحوملا

 ةنس ىفوتو ع مهمزهف ةسانكم ىف نودحوملا هلزانو دمحم هوحخأ هقلخفف ىفوتو ةيلالملا

 سيسات ىف نيره ىنب ىنامأل قمعا وهو « هوحخأ قحلا دبع نب ىبحي وبأ ةالكو ع ١؟ همه 51

 ىهو « ةسانكم ىلع مهنم ىلوتساو « ءادعلا نيدحوملا بصان ذإ ٠ ىصقألا برغملاب مهل ةلود

 اوضقنف اوداعو « نيضار ةيعاوط اهلهأ هعيابف ساف ةنيدم ىلإ دصقو « نيرم ونب اهكلم ةدعاق لوأ

 قحلا دبع نبا داعو « نيرم ونب رصتناو « ايقتلاو « داولا دبع ىنب ريمأ نّسارْمْعَي هادحتو « مهتعي

 ىلإ لحرو « مهنع حفصو مهنم لبقف دوهعلا هوطعأو نامألا هنم اهلهأ بلطف « ساف ىلإ اعيرس
 هقيرط ىف داولا دبع ىنبل اشيج لزانو « اهيلع ىلوتساو همزهو نيدحوملل اشيج لزانو الس
 ةنس ىفوتو © ساف هتمصاع ىلإ داعو « هتعاط ىف ةعرد لها لخخدو « همزهو ةعرد ىلإ

 . ىصقألا برغملا ىف نييئيرمللا ةلودل سسؤملا - قحب - دعيو م5 .مه4

 هيلع اضرف ىري اريبك أدهاجم ناكو قحلا دبع نب بوقعي هوخنأ هدعب نيينيرملا ةرامإ ىلوو

 ةينيرم ةوق سار ىلع مهل هداهج ادبو « اليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام نابسإلا ىراصن دهاجي نا

 ةنيدم ءانب ىف سالا ةرهزو (رئازجلا عبط ) ىناسملتلا ١ رابخأ ىف نيرسنلا ةضور نيرم ىنب ةلود ىف رظنا )١(
 ضورو ( رئازجلا عبط ) ىئانزجلا نسحلا ىبأل ساف ةريخذلاو ( طابرلا عبط ) رمحألا نبال نيرم ىنب ةلود
 برغملا ةلود رابخأل اصقتمالاو عرز ىبأ نبال ساطرقلا ( بتش ىبأ نبا رشن ) ةينيرملا ةلودلا خيرات ىف ةيسلا
 . ىرالسلل ىستألا نسحلا حيحصلا دتسملاو نودلم“ نبا ضيرات نم سداسلاو

 بيطخلا قوزرم نيال نسحلا ىبإ انالوم نساحمو رئام ىف

 ؟ لك



 : نيدحوملا ةمصاع شكارم ةنب ةنيدم 0 ١؟55/ه "158 ةنس ىفو م 7١"/ه 114 ةئس
 هعيمج ىصقألا برغملا ىلع اهناطلس ةينيرملا ةلودلا تطسبو « مهتلود ىلع ايئاهن ىضق كلذبو
 نم مهتصلخ اهنأل « ةديدجلا ا ءاهقفلا جهتياو . ةجنطو ةتبس ىتح هيلامشو هيبونج
 ناك ىذلا زاجحلاو ةنيدملا هيقف كلام بهذمل مهضفرو ىرهاظلا بهذملا ةسرادم ىلع مهرابجإ

 هباتك ةسرادم ىلإو هيلإ اوداع دقو . ىناثلا نرقلا ىف هبحاص ةايح ذنم برغملا ىف ءاهقفلا هقنتعي
 بيذهتلا باتكو كلام ذيملت مساقلا نب نمحرلا دبع هيلع اهالمأ ىتلا نونحس ةثودمو أطوملا
 ىكلاملا هقفلا بتك نم كلذ ريغو ىناوريقلا ديز ىبأ نبال تادايزلاو رداونلاو ىلقصلا ىعذاربلل
 هتلازإو كلام بهذم وحم ديري اهقرحيو لامحألا ىدحوملا بوقعي اهنم عمجي ناك ىتلا هتالوطمو

 رصع ءادتباو نيدحوملا رصع ءاهتنا دعب هعيمج برغملا هيلإ داع ام ناعرسو . برغملا نم
 ناك كلذبو « ةعامجلا ىلع قاقشنا ىه امنإ ترموت نب ةديقع نآب ءاهقفلا ىدانتو « نيينيرمل
 . قحلا دبع نب بوقعي مهسأر ىلع ىلعو نيينيرملا مكح تيبثت ىف لماوعلا نم ىكلالا بهذملا ءاهقف

 . نينسلا رم ىلع محتلت لظتسو داولا دبع ىنبو نيرم ىنب نيب بورا محتتلت هلبق لب هدهع لنمو
 ةنس لامشلا ىف ةلجو برق لسأب ةعقاو داولا دبع ىنب ناطلس نسارمغيو بوقعي نيب نيب تناكو

 ىلإ داعو راصحلا عفر مث رهشأ ةثالث ناسملت رصاحو بوقعي اهيف رصتنا م ١؟97/ه
 برغملا ىف ةرم لوأل دورابلا اهراصح ىف مدختساو ةساملجس مجاه "!/1 ةنس ىفو « ساف
 ليم ةفاسم ىلع ةديدجلا ساف ةنيدم ىنب م 1775/ه 1/4 ةنس ىفو « هل تنعذأو ىصقألا
 لامشلا وحن هجتي رهنلا نم عارذ امهيروس نإب رميو « اليلق بونجلا ىلإ ةميدقلا ةنيدملا ىبرغ

 سافو ةميدقلا ساف نيب امه دحأ رمي نيعرف عرفتي رهنلل ىناثلا عارذلاو « نيحاوطلا عقت هت هيلعو

 اهاممسو « ةديدجلا ةموكحلا رقم اهلعجو « عرازملا طسو هريس ىناثلا عرفلا عباتيو ا
 مسق « ماسقأ ةثالث اهلعجو « ةديدجلا ساف مساب اهامس بعشلا نركلو ءاضيبلا ةنيدمللا بوقعي

 هداوق روصق هب ناث مسقو « اعيدب اعماج هيف ىنبو هقئادح هعمو هترسأ روصقو هروصق هيف
 ةودع ىف ىنبو « تامامحو عماوج عم سرحلا ىتكسب صاخ ثلاث مسقو « هتلود تايصخشو

 كساد ىكللا رصقلا راوجب نو ٠ ااوزو التسرم ىنو «٠ ةريك ةسردم ىلغي نيورقلا
 منصي ام لك غمدي انيمأ ةغاصلا نيكاكدل لعجو انسح اميظنت همظنو ةئيدملل اقوس طتخاو ةلمعلا

 - لقألا ىلع خيراتلا اذه ذنم - اوفرع ساف لهأ نأكو « شاقنمب ساف ىف بهذ وأ ةضف نم
 شيج سأر ىلع قاقزلل ىناثلا هروبعل م 1717/94/ه 519 ةئس ىف بوقعي زهجتو . ةغمدلا ماظن

 ةنس ىفو . ساف هتمصاع ىلإ داعو انسح ءالب لبأو اينابسإ ىف ىراصنلا داهجل ىنيرم
 . ساف ىلإ داعو همزهو ناسملت زاوحأب ليخلا بعلم ىف نسارمغي لزان م 85١1/ه 6
 ىراصن دهاجيل م 1780 /ه 54١ ةنس سلدنألا ىلإ ثلاثلا هزاوجل دعتسي ذخأ نأ ثبلي ىملو
 ةلسبتسم ةوفص عم داهجلل قاقزلا ربع 585 ةنس ىفو . مهنوصح ضعب ىلع ىلوتساو نابسإلا
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 ىبونج ماندم عمدجكة أه لعادرو ارال ىد ثكلاذنوج ويئون ىلع اديجم أرصن زرحأو نيرم ىنب نم
 . ءارضخلا ةريزجلا ىف هتبوأب ىفوتو . م 1787 ةتس ربمتيسإه "5826 ةنس ىناثلا عيبر ىف ةبطرق
 مل وهف «ةطانرغ باحصأ رمحألا ىنبل هكرتي ناك دالبلاو نوصحلا نم هيلع ىلوتسا ام لكر
 كلذ لظو «نابسالا ىراصنت مالسالا' ءادعأ دض نيملسملا ةرصنل دهاجي ناك امنإ ةمينغل دهاجي
 امنإ .امنغ مهداهجب نوغبيال مهف «ىراصنلا كناوأل مهداهج ىف نيرم ىتب ماكح اتياث أديم

 . نيينيرملا هئافلخو بوقعيل ةنم كلتو .هلوسرو هلل ءاضرإ هموصخ دض مالسالا نع عافدلا نوغيي

 ىلإ قاقزلا ربعف داهجلا ىف هتريس راسو ع فسوي هنبأ - هنم دهعب - بوقعي فلخو
 نامثع لزاتو ؛ هنودب بوعشلا ةايح حلصت ال ىذلا لدعلا ىف هتريس راس اك « ارارم سلدنألا
 « تاونس ىنامث اهل ارصاخم لظو اهرصاح م ١؟85/ه 594 ةنس ىفو « ارارم ناسملت ناطلس
 ىنبو هرصق اهب داشو « هركسعمل ةروصنملا ةنيدم اهمامأ سسأ م ١ .ا/ه ال٠. ةنس ىفو
 لزانملا هرصق لوح سانلا ىنبو « بهذ نم تاحافت اهسأر ىلع ةرانمو اميظع اعماج هراوجب
 قدانفو تامامح اهب تينبو «اروس ةنيدملا لع اورادأو هايملا اورجأو نيتاسبلا اوسرغو « روصقلاو
 نب نامثع ىفوتو « اهملاعم اوسمطو اهوبرخو اهومده داولا دبع ىنبأ تداع اذإ ىتح « ناتسرامو
 ةنس ادمك هلثم 'نايز وبأ هنبا ىفوتو «ء ادمكو انزح م ١.؛4/ه ا/. ةنس نسارمغي

 نع ءاصحلا نوينيرلا كفف «٠ بوقعي نب فسوي ىفوت نأ ثبلي ملو . م "١ .ملاه ٠0
 درع اهديي ناك ام لك ىلع اولوتسا ناسملت اورصاح نيح. نيينيرملا نأ ركذن نأ دبالو « ناسملت
 تارهوو ةدجو ىلع اولوعسا دقف «ء ةديدج اندم اهيلإ اوفاضأ امير لب طسوألا برغملا ىف ندم
 لع ءاليعسالا ىف بغر فسوي دعبو ٠ ةياجيو ةيدملاو لاشرشو ةنايلمو سنتو مناغتسمو
 ىنب ىلإ رماع لسرأو , رماع تباث وبأ هديفحو ماس وبأ هنباو ىبحي وأ هوحخأ مكحلا ناجلوص
 ىموو عرمألا هل متو « هودياف طسوألا برغملا ىف مهيلع مهكلامم در ريظن هوديؤي نأ داولا دبع

 . م181ه/هال4١ ةنس ناسملت ىلع راغأف بوقعي نب نامثع هفلخو « دهعلاب مهل

 ءاليتسالا ىف ركفيو ء لع نسحلا وبأ هنبأ هفلخو م 11/ه 7/١ ةنس نامشع ىفوتو
 نارهو ىلع ىلوتسيو م ١م مهاه ا/ا"ه ةنس ةدجو رصاحيو ةموردن ىلع ىلوتسيو ناسملت ىلع

 ةروصنملا ءانب ديعيو « ناسملت رصاحيو م 75١/ه 777 ةنس ةنايلمو رئازجلا ةنيدمو نر
 ذحخايو قفرلاب اهلهاو داولا دبع ىنب ذخايو 777 ةنس ناسملت حتفيو . هشويج ىنكسو هانكسل
 ةئيطئسق نعذتو مرغملا عبر اهلهأ نع عضيو ةياحسب لحخديو « رئازجلا ندم لع ءالصسالا ىف

 ندملاو ىصقألا برغملا نم هل اوعمتجا ءالجألا ءاملعلا نم دشح هعمو سنوت ىلإ مدقيو « هتعاطل
 رهش ىفو . مم ١ه.مه اله. ةئس ىلإ م ١٠١4 م/ه ال48 ةنس نم اهب لظو « اهرن ىتلا

 اهبابسأ نم ناك امبرو ةديدش ةميزه ناوريقلا ىلع نسحلا ابأ برعلا مزه ةرجهلل 745 ةنس مرحت
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 اولمعف . مهرايد مهنم بلس مهعيمجو « نيجوتو ةوارغمو داولا دبع ونب هشيج ىف ناك هنأ

 هسفنل نانع وبُأ هنبأ اعدف . هتومب رب ىصقألا برغملا ىف عاشو . برعلا راصتناو هتميزه ىلع
 مطحتو « رئازجلا ىلإ مخض لوطسأ ىف رحبأ 7/6٠ ةنس نم لاوش رهش ىفو . سانلا هعيابو

 ءاملعلا نم هعم ناك نم قرغو « مهنم ليلق رفن الإ جني ملو رئازجلا ىف ةواوز لحاسب هلوطسأ
 هتايح نم ققحت نأ دعب كلملا نع هل نانع وبأ هنبا لزانتي ملو . رئازجلاو ىصقألا برغملا ةرخفم

 مو م ١ هابى اله ةنس ىفوت ىنتح هيبأب نبالا لغشو : هذهع ةيآلو نه همرح نأ ةيشح

 تباث وبأو ىناثلا نامثع اهيلي ناكو م ١ه8/ه 7٠ه ةنس ناسملت ىلإ فحزو . رمألا هل

 ىلع ىلوتساف هداوق دحأ هيلإ لسرأف فلش ىلإ تباث وبأ هوخأ ٌرفو نامشع لتقو اهيلع ىلوتساف
 ريثك ىلع نانع وبأ ىلوتساو « هرارف ىف لتقو ايناث تباث وبأ ٌرفو « هيف ناك ام لكب هركسعم
 . ةنيطنسقو ةياجب اهيف امب رئازجلا ندم نم

 هنبال عيوبو ؛ ماظعلا نيره ىنب ماكحم رخخأ وهو مم ١ هال/ه اله ةنس نانع وبأ ىفوتو

 ىعيبطو . نيتتس ةدمل ميهاربإ همع هفلخو « ةنس مكحلا ىف لظف الفط ناكو ديعسلا ركب ىبأ
 ىلوتيو « ةنس ةدمل هوخأ ىلوتيو « داولا دبع ىنب اهلهأل ناسملت دوعت نأ رومألا تبرطضا دقو
 ) ءافكأ ريغ سانأ ىلوتب الالتحا دادوت ةلودلا تلظو لاوحألا تلتحخاو ٠ فاعض نيطالس هدعب

 بلغت ام اريثك و داولا دبع ىنبو نيرم ىنب نيب ةلعتشم بورحلا تلظو ةيلخادلا نتفلا تدادزاو
 ذخخأو . وجلا محل ولخيل قحلا دبع ةيرذ نم فاعضلاو ةيبصلا هل اومدقف مكحلا ىلع ءارزولا
 ةلودلا دقفتو . اهنع لالقتسالا نولواحي ةلودلا فارطاو شكارمو ةساملجس ىف ماكحلا ضعب
 نيبنيرملا نيب عارصلا اذه لك ناك ميفف « ىلوألا اهدودح ىلإ دوعتو طسوألا برغملا ةينيرمل
 ةحلصمو رمألا ىف نوملسملا ماكحلا ءالوه ركف ولو . داولا دبع ىنب نم مهماكحو نييتاسملتلاو

 نابسالا ىراصن نم مهودع ىلع هنولسي امنإو « مهناوخإ ىلع هولسي ملو فيسلا اودمغأل ةمألا
 ىف اميظع ارود اودأ نيرم ىنب نأ قحلا نمو . ايراض الازن سلدنألا ىف نيملسملا نولزاني نيذلا
 ةنحاط كراعم نيدرفنم وأ اهعم نوضوخي ةريخألا اهمايأ ىتح اولظ دقف . ةطانرغ نع عافدلا
 ىف اليوط ىضمن الو . ىدام بسك ىأ وأ مدغ ىف نيعماط ريغ نوعيطتسي ام لك اهيف اولذب
 ةتبس ىلع مهنم نويلاغتربلا ىلوتسا دقف نييئيرلا فعضب رعشن ىتح ىرجملا عساتلا نرقلا

 نويلاغتربلا ىلوتساو . برغملا ضرأ ىلإ ةسدقملا برحلا تلوحت ذإ م ١14ه/ه م١1 ةنس
 ةنس شئارعلاو اليصأ ىتنيدمو ةجنط ىلعو م04 ةنس هفنأ وأ ءاضيبلا رادلا ىلع

 ةساملجسو لامشلا ىف فيرلا ةقطنمو شكارم ةلودلا ةعاط نع تجرخو . م 1471/ ه ملال"

 تلذاختو تفعض ةينيرملا ةلودلا تناك اذإ هنأ ركذن نأ دبالو « بونجلا ىف سوسلاو ةعردو
 بابشلا نم كانه ناك هنإف طيماو قاقزلا ىلع برغملا ىناومل عساولا ىلاغتربلا لالتحالا اذه ءازإ

 لثم نم «حاورألا ىف ةحداف رئاسخ مهب نولزنيو مهتمواقم ىف نولسبتسي نم امئاد ىبرعلا

 م



 « ىراصنلا عم ةطانرغ بورح ىف ةيلوطب لامعأي ماق دق ناكو «ىرذنملا ىلع "7 نسسحلا رى
 بحسناف : مهئادعأ دض اهنع عفادي نم ةجئنطو ريغصلا رصقلاو ةتبس ندم دجتال نأ هيلع رعو
 .« سراف ةئامثالث هل عمتجاو اهنيصحت ىف ذحنأو . طسوتملا رحبلا لع ةتبس ىيونج ناوطت ىلإ

 نييلاغتريلا ىراصن نم ميريثك رسأيو ةقباسلا ثالثلا ندملا ةقطنم وزغي ةريغصلا ةبسكلا هذهب لحخأو

 اهراز هنإ ناوطت نع هثيدح ىف نازولا نسحلا لوقيو . تانيصحتلا لاغشأ ىف مهاوق كهنيو

 فوصلا نم ةرتس اعيمج نوسبلي اوناك مهنإ لوقيو ىراصنلا ديبع نم فالأ ةثالث اهب ىأرو
 ىلإ بهذ ىسيردإ ©باش هلثمو . ضرألا تحت بيدارس ىف دافصألاب نيديقم اليل نومانيو
 رقتسيل داعو « ابرجم ابرام حبصأ ىتح نييطانرغلا ةمدخ .ىف نمزلا نم ةرتفل طرخناو ةطانرغ

 لزاني ذخأو « ناسرفلا نم ددع هيلإ عمتجاو « ناوطت ةنيدم نم برقلاب نسح ىنب لبج ىف
 نإ نسح ىنب لبج نع هثيدح ىف نازولا نسحلا لوقيو « مهب كتفيو ةقطنملا ىف نيلاغتربل
 فيرشلا وهو ( دشار ) شار نب ىلع همساب هنومسيو هتلوطب نوفرعيو اديج هنوفرعي نديلاختربلا
 لامعاك ةريثك لامعا ةبراغم نابشل ناك هنأ دبالو . ديشرلا نب ىسوه نب ىلع ىسيردالا

 هتالوطبو لواهب نع ثيدحلا انب ٌرمو . اهنوتبثي املق نيخرؤملا نأ ريغ ىرذخلاو ىسيردإل
 مهو كويساطولا رمألا ىلوتيف فعضلا ةياغ ةينيرملا ةلودلا خلبتو . نيدحوملا رصع ىف ةميظعلا
 ذنم خيشلا ادمحم مهلوُأ تاكو .ىقيقحلا ناطلسلا نم ءىش مهديب نكي ملو نيرم ىنب نم حرف
 ةنس ىتح ىلاغتربلا دمحم هنبا هفلخو م 6.04١/ه 591١١ ةنس ىتح م ١4377 مه ملال5 ةنس
 ةنس ىتح ىلاغتربلا دمحم نب دمحأف ةنس ةدمل نوسحوب هوخأن م ١١؟4/ه الا
 , طيحملا لحاس ىلع اموثنج مهدهع ىف دادزي ىلاغتربلا سرياكلا كاكو . م 4١١ة/ه 5
 ةقطنم ىف ريداغأ اهتتحشأو : 4١م66/ه م54 ةنس سوسلا ةقطنم ىف ةساه ىلع اولوتمأ دقو

 م اد ماه 8١4 ةنس هلاك د ةفطنم ىف ىفسا لعو ْ ١ ١٠ ه/ه 4١١ ةتس اضيأ سوسلا

 ع ىف نوميقيو اهنع عافدلل انوصح ةنيدم لك ىف نوئشني اوناكو 915 ةنس رومزا ىلعو
 نوبهنيو لخادلا ىف لحاسلا ءارو دالبلا ىلع نوريغي ام اريثك هك وا ١ ايركسع اًمكاح ةنيدم
 دقف ىلاغتربلا ليسلا اذه ءازإ ىديألا ىفوتكم اوفقي مل نييساطولا نأ ركذت نأ دبالو . اهتاريبخ
 رثكأو شكارم تجرخ ذإ « ةدودحم تناك مهتردف نكلو وعاطتسا ام ردقب مهداهج ىف ولبأ
 ةيلحنادلا نتفلا مهتقاط نم اًريثك تدفنتساو مهتلغشو « مهذوفت نع ىصتألا برغلا ءازجأ
 فارشألا ىديأ ىف ساف طقست نأ ايعيبط ناك كلذلو « ةوق الو لوح محل دعي مل ىتح « ةريثكلا
 . ةليوط تاونسب كلذ ليق ىهتلا - عقاولا ىف - اهتاطلسو مم /ه 865 ةتس نييدعسلا

 )١( اص نس ىثب ىف ردصملا سفن ىف هعجار (1) ناوطت ةنيدم ىف ايقيرفإ فصو باتك ىف هرظنا 787 .
 ءص ١7١
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 نويولعلا - ةيفوصلا قرطلا - نويدعسلا

 (!)نويدعسلا (1)

 اوتاكو « ةسرادألا ةلود دعب ىصقألا برغملا ىف موقت ةيولع ةيبرع ةلود ىئث نويدعسلا

 مايق ىف ببسلا ناكو . بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ليلس ةيكزلا سفنلا دمحم ىلإ نوبستتي
 ىداليملا رشع سماخلل لباقملا ىرجحلا عساتلا نرقلا لئاوأ ذنم اوذخخأ نييلاغتربلا نأ ةلودلا هذه

 طيحلا ىلع برغلا ىفو قاقزلا ىلع لامشلا ىف ىصقألا برغملا لحاوس ىلع مهتالمح نم نورثكي
 ندم ىلع نولوتسي اودامتو « نرقلا اذه لالخ ةيبرغملا ىناوملا نم ريثك ىلع اولوتساو ىسلطأل

 تدادزاو بعشلا بضغ دادزا ءانيم ىلع اولوتسا املك اوناكو , انفلسأ م ىرجحللا رشاعلا نرقلا ىف

 نأ امئاد بعشلا ملاو . ىملاغلا نطولا ضرأ نم مهجارخنإو نييلاغتربلا ةمواقمل امارطضا هتيمح

 نييلاغتربلا برحل هدوقي نمع ثحسي لظو « دالبلا ذاقنإ اهب نوعيطتسي ةوق نييساطولا دنع دجي ال

 فيرش ىنسح لصأ نم صخش ىف مهتيغب ىلع اورثع اريخأو « نطولا ضرأ نم مهجارخإو
 ىسانلا ذحاف ادمحم هللا دبع ابأ ىمسي سوسلا رهن ىلع تندورات نم برقلاب هترسأ عم ميقي ناك

 ضهنو « هللا رمأب مئاقلا بقلب بقلت ةعيبلا هل تمت نيحو . فيرشلا هبسنب نيرشبتسم هنوعيأ

 ىف لمخاو م 8 /ه 9186 ةئس سوسلا ةقطنم يف اناطلس هب ىدونو نييلاغتربلا داهجل وت

 ديحأ هثبأ هفلحو ماهل / ه 9717“ ةنس ىفوتو أرارم مهيلع رصتلا| هقفارو نييلاغتربلا ةبراحم

 سوسلا لحاوسو ةسامو ريداغأ مهنم درتساو نييلاغتربلا داهج ىف هيبأ ةسأيس عباتو ) جرعألا

 ةناتنه ةليبق نم اهيلع نورطيسملا هعيابو م 15١54 /ه 9. ةنس شكارم لخدو « اهعيمج

 ىتح ةلاك د ةقطنمب رومزاو ىفسأ ىف ىرت هشيج عئالط دكت مو ةمصاع اهذختاو ةيدومصل

 ةنيدم اولخأ 5 نرولي ال مههوجو ىلع اورفو ىبسلاو لتقلا نم افوخ نويلاغتربلا هل امهالأ

 ىدهملا دمحم هوخأ هفلحنو م1578 4/ه114 ةنس ىفوتو « مهيلع طبهلا ةقطنم لهأ طغضل اليصأ

 ةنس ساف ىلع مث سانكم عِلع ىلوتساو امهيلإ مهتدوع دعب رومزاو ىفسا نم نييلاغتربلا درطو

 نأ ريغ « سوسلا ىف تئدورت ىلإ مهب لسرأو نييساطولا لقتعاو اهلخدو اهرصاح ذإ

 ىصضاقلا نب دمجسأل روصنملا سابعلا ىبأ ةفيلخلا رثام دهع ىف برغملا باتك نييدعسلا ةلود ىف رظنا 1١(

 ةلودلا خيرات باتكو ميرك ميركلا دبعل ةيدعسلا ةلودلا
 افصلا لهانمو طابرلا عبط نالوك قيقحت لوهجمل ةيدعسلا
 (نونك هللا دبع قيقحت ) ىلاتشفلل اقرشلا كولملا رابخأ ىف
 ( ثوري عبيط ) تاكرح ميهأربأل خيراتلا ربع برغملاو

 ىلع روصقملا ىقتنملاو ىنارفألل ةيدعسلا ةرسألا خيراتر

 ىضاقلا نبالو «؛ طابرلا عبط ( قوزر دمحم قيقحت )
 ىناثملا رشنت باتكو ( طابرلا عبط ) سابتقالا ةوذج اضيأ

 ىجح دمحم قيقحت ) ىناثلاو رشع ىداحلا نرقلا لهأل
 رابخأل اصقتسالاو ( برغلا راد عبط ) ( قيفوتلا دمحأو

 . ىصقألا برغم ا لود
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 يع ءاليتسالا ىف مهب ناعتساو رئازجلا ىف ٠ كرتلا ىلإ اجل لق ناك نوسح وب وه مهنم ادحلاو

 ىلع هنم ىلوتساو ىدهملا دمحم هرصاحف « اناطلس هب ىدونو اهيلع ىلوتساو هوناعأف ساف ةنيدم

 تندورت ىف اعيمج نييساطولا نم هصلخت ىلإ ىدهملا دمحمب نوسحوب عينص ىّدأو . هلتقو ساف
 عساو ناكو « بدألاب ةفرعم ىلعو اهيقف ناكو . هل اصلاخ هعيمج- ىصقألا برغملا حبصأ كلذيو
 تاعانصلاو ةعارزلا .ٍبع بئارضلا نم دراوم امل لعجو « اهنوئكش مظنو ةلودلا ريبلت نسحأف قف ألا
 . نييدعسلا ةلودل ىقيقحلا سسوملا دعي كلذب وهو « نييلاغتربلا ةمواقم لع نييدعسلا اهماكح نع

 نم مه امنإ « ىوبنلا تيبلا نم ءافرش اوسيل مهنأ ىلع ليلد بقللا اذه نإ مهموصخ لوقيو
 حيحصلاو « هَ لوسرلا ةعضرم ةيدعسلا ةميلحب تفرش ىتلا ةيسيقلا ةليبقلا ركب نب دعس ىنب
 نم ريبعتف نييدعسلا بقلب مهبيقلت امأ « بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ةلالس نم نويولع مهنأ
 ىأو « افصلا لهانم هباتك ىف ىلاتشفلا مهر وم لوقي 5 ٠ مهب , أودعس مهني مهيرصأعم ةيواغملا

 هلحاوسل مهريهطت ىف مهب هدعس نم ربكأ ىرجحلا رشاعلا انرقلا ىف ف برغملا هرظتني ناك دعس
 بلاغلاب بقلملا هللا دبع هنبا ىدهملا ادممم فلخو . لامشلا ىف ةجتطهادع ام نييلاغتربلا نم

 نمأ مايأ همايأ تناكو « ةيناث ةهج نم رئازجلا ىف كرتلاو ةهج نم نييلاغتربلا عفادي لظو « هلل
 بقلملا دمحم هنبا هدعب ىلوتو . م 4١!5/ه 945 ةنس ىفوتو نارمعلاو ناينبلا اهيف رثك ءاحخخرو
 كلملا دبع امهو « ةدم نيينامثعلا كرثلا ىدل رئازجلا ىف اًرغت ناوخأ هيبأل ناكو . لكوتملاب
 ةيصخش كلملا دبع ناكو « امهيخأ نبال كلملاو مكحلا ناجلوص نع الزانتي ال نأ امّمصو « دمحأو
 كرتلا لسري نأ ىف حلي لخأو : ةناتسالا ىلإ رفاسو « ةينابسالاو ةيلاطيالا نسحي ناكو « ةهبان
 شيجلا نم ةبيتكي اهيلاو هدمأف « رئازجلا ىلإ داعو هيخأ نبا دي نم ساف ىلع ءاليتسالل اشيج هعم

 سانلا هعيابو لكوتملا هيأ نبأ رف اهيف هلوحخد درحجمبو « ساف عاجرتسا ىلع اهب ناعتسا ىكرتلا

 ' . م ١هالال/ه 95 ةنس مصتعملاب بقلتو

 شيجلا مّظنإ نأ ثبلي و ةلودلا رومأ مظنف ٠ ؛ كلما ريبدت نسحي مصتعملا كلملا ديع ناكو

 لكوتملاب بَقُل ىذلا دمحم هيأ نبا امأ « بيلاسأ نم هيف عبتي دي امو ىكرتلا شيجلا ةقيرط لع

 اهب ىقلو « ةجنط ىلإ أجل كلذ هايعأ امو « سوسلا ةقطنم ىف همع بغاشي نأ اثبع لواح هنإف
 زهتناو « كلملا دبع همع برح ىلع هل ادهاعم هدي ىف هدي عضوف « نايتسابس لاغتربلا كلم

 هيلإ مضناو : افلأ نينامث غلب هددع نإ لاقي « هسفنب هداق اشيج رهجو لاغتربلا كلم ةصرفلا

 مهلواطي نأ كلملادبع ىأرو « اليصأ ءانيم ىف نويلاغتربلا لزنو «٠ مهاوغأ نم عم لكوتملا دمحم
 برقب نزاخملا ىداو ىلإ اولصو ىتح بونجلا ىلإ اولغلغتو « دالبلا لخاد ىف اولغوتي ىتح
 ىدامج ىف مهيقل مث « همدهب رمأ ىداولا رسج اوربع اذإ ىتح مهكرتو ع رييكلا رصقلا ةنيدم

 اعيرذ اقحس ىلاغتربلا شيجلا اهيف قحس ةمساح ةكرعم ترادو م ١هاله/اه 58 ةنس' ىلوألا
 ةيعيبط ةافو عيصتسملا كلملا دبع ىفوت ةكرعملا ءانثأو . لكوتملا دمحم هريصنو نايتئسابرس هكلم لتقو
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 ربخ متكو ءاهرُبدي ىذلا وه دمحأ هوخأ ناكو «ةكرعملا رضحي نأ ىلع ممصو اضيرم ناك هنأل
 نزاخملا ىداو ةكرعم : ةلصافلا ةكرعملا هذهب مهتحرف مهيلع ركعيال ىتح سانلا نع هيخأ ةافو
 اوذخأو «ىصقألا برغملاب مهل شيج لازنإ ىف ةيئاث ةرم اوركفيال نأ اسرد نييلاغتربلا تطعأ ىتلا

 . اينابسإ مهتراجل اهنوكرتي اوناك انايحأو طيحملا ءىطاوشب اهيلع اولوتسا ىتلا عقاوملا نم نوبحسدي
 « نزاخملا ىداو ةكرعم ىف ديجملا رصنلا ّرْخف هسفنل بستكا ىذلا دمحأ هوخأ هدعب ىلوتو

 اًميظع امكاح ناكو « روصنملاب بقلتو هب نيجهتبم سانلا هعيابو ؛ اهرادأ ىذلا وه ناك ذإ

 ىروش سلجم وهو ناويدلا هامسأ ام ءاشنإ هلامعأ نمو « ةسايسلا نوكشب اريصب ةمحهلا ريبك

 رظنلل - تايصخشلا ضعبو ةلودلا لاجر ضعب مضيو - عوبسألا نم ءاعبرأ موي لك دقعني
 ماظنلا نيب هيف اعماج اًديدج اًميظنت شيجلا ميظنت داعاو ( ةماعلا حلاصملاو ةيسايسلا نوئشلا ىف

 « هتعاط نع تجرح دق بونجلا ىف ءارحصلا ميلاقأ ضعب تناكو « ىكرتلا ماظنلاو ىبرغمل
 هنكلم تناكو هتعاط ىلإ امهداعأ اًيوق اًشيج امهيلإ لسرأف نيراروكيتو تاّوت ىميلقإ ةصاخو
 هتعاط ىف وترب كلم لخدو « هنع ثيدحلا اهيف رشتناف نادوسلا راطقأ بونجلا يف محخاتت

 نرقلا ةياهن ىف اًمخض اًشيج هيلإ لسرأف هعيمج ىبرغلا نادوسلا ىلع ءاليتسالل حمطي هلعج ام
 لصي مل ةينادوس ميلاقا ىلإ ابونج هذوفن دتما كلذبو « هيلع ءالصسالا عاطتساو ىرجملا رشاعلا

  دالبلا هذه ىف ةمخضلا ةورثلا عبانم ىلع هدي عضوو . هلبق رصع ىأا ىف برغملا ذوفن اهيلإ

 نم ددع نإ لاقيو ٠ ىبهذلا روصنملاب بقل كلذلو لامحأألاب اهنم هيلإ بجي بهذلا ناك ىتح
 ةلودلل لئاطلا ىنغلا اذهو . ةئامعبراو افلأ غلب هدهع ىف ةيبهذلا ةلمعلا وأ ةكسلا نوبرضي اوناك

 : ةايحلا بورضو تاعانصلا نم اهب لصتي امو ةراضحلا ىف اراهدزا امل ايه اهلهأو اهراجتو

 هؤانب قرغتسا دقو « عيدبلا مساب هامس ىذلا روصنملا رصق اهمها نمو روصقلا ءاشنإ ذئيح رثكو
 .م ١٠6١#ه ٠١١7 ةنس ىفوتو . ةلئاط الاومأ هيلع قفنأو « تاونس ىنامث

 ىدونو , نومأملاب بّململا دمحمو سراف وبأو ناديز : ةئالثلا هدالوأ ع زانت روصنملا ةافو دعبو

 نأ ريغ «٠ سراف وبأ رصتناو ايراحتو «٠ شكارم ىف اناطلس سراف ىبأبو ساف ىف اناطلس ناديزب
 ليتغاو : ١؟.؛/ه "١١١ ةنس اناطلس هب ىدوتف (؛ نوماملل عوضخلا اولضف ساف 0

 طيحملا لحاس ىلع شئارعلا ةنيدم نع نابسالل نومأملا لزانتب ىربك ةماط تثدحو « سراف وبأ
 تبشنو « ىبنجألا ودعلاب ةناعتسالا تداع كلذبو م١١5١/ه ٠١١8 ةنس طبهلا ةقطنم ىبونج
 ىفوتو تابارطضالا تلظو « اناطلس ناديز : روصنملل ثلاثلا نبالاب ىدونو « تابارطضاو نتن

 ىفوتو خيش دمحمو ديلولاو كلملا دبع ةثالثلا هدالوأ كلملا عزانتو م 1578/ه 1٠١8 ةنس
 ىهتتا كق مقاولا ىف وهو « ةرسألا هذه مكح ىهتتي هتافوبو . م 15ه4/ه ٠١50 ةنس ريخألا
 ىتلا ىهه تحبصأو ةيفوصلا قرطلا ذوفن عستا ذإ « نابسالل شئارعلا ءانيم نومأملا ميلست ذنم

 لحلو



 . ىصقألا برغملا ءازجأ رثكأ ىف مكحلا ريدت
 ةيفوصلا (١)قرطلا بر

 كلذ ىف هلثم « ىرجملا نماثلا نرقلا ذنم ىصقألا برغملا ىف رثكت ةيفوصلا قرطلا تذيخأ
 ىفوصلا اهسسُوملا عرض اهب نوكي ةداعو « ةياوزلا اهعم رثكت تذخأو «  ةيبرغملا دالبلا ةيقب لثم
 نوفقي راسيلا لهأ ناكو « ءابرغلا بالطلاو ءاملعلا ضعبل نكاسمو ىلصمو ريبك ىفوصل وأ
 ( سوردلا ضعب اهيف دقعنت دقو راك ذألا ماقتو داروألا اهيف لتتو « ةريثك افاقوأ اياوزلا هذه لع
 ةينيرملا ةلودلا دهع رخاوأ ىف ةيسايسلا ةايحلا تدسف الو . كستلاو ظعولاو ميلعتلل اراد نوكتت
 برغملا لهأ ذخنأ ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف نييلاغتربلا نطولا ءادعأ ةهجاوم نع ماكحلا فعضَو
 راد نع دوذلل ةيمحلا مهدنع اودجي نأ نيلما قرطلا هذه باحصأ ضعبب نوذولي ىصقألا
 ملاص ىلذاش ىفوص لوح مهنم نوريثك 'فتلاو « ريطتسملا ءالبلا اذه نم نطولا ذاقنإو مالسالا
 ةنس ىفوتملا تاريخلا لئالد باتك بحاص ىلوزجلا ناميلس نب دمحم خيشلا وه
 نم ةريثك عومجج عم ملفتو ؛ باجتسأو © مط بيجتسي نأ هيف نييعسوتمه م ١ ؛5هراه ملا

 نم ةيفوصلا لوح كلذبو . ةيراض ةلزانم مهزانيو نييلاغتريلل ىدصتي مهريغو ةيفوصلا هيديرم
 نم نطولاو نيدلا ءادعأ دهاجت هللا ليبس ىف ةدهاجم ةعامج ىلإ هدحو كلسنلل شيعت ةعامج

 انئاخ نأ ريغ « ارارم مهريغو ةيفوصلا نم هورزا نمي مهيلع رصتناو ٠ ىراصنلا نريلاغتربلا
 نأ لساوبلا اهماكح عاطتساو تماق نأ ةيدعسلا ةلودلا ثبلت ملو . هداهج فقيل « هلاتغا
 دقو انفلسأ 5 هتدمو ىسلطألا طيحملا ىتاوم نم هيلع اولوتساو نويلاغتربلا هذحنأ ام لك اودرتسي
 ةحبذم هيشي ام ىلإ تلاحتسا نأ ةكرعملا ثبلت ملو انب رم 5 نزاخملا ىداو ةكرعم ىف مهولزات

 ىبرغم ءانيم ىأ ىلع اولوتسي نأ مهرطاخب رمي دعي ملو مهباوص ىلإ اوُدَرف « نييلاغتربلل ىربك
 ءانبأ ىف لمألا باو . هيناومو هندمب هعيمج لحاسلا ىلع نولوتسي اوداك نأ دعب « طيخما ىلع
 اينابسال - نومأملا وهو - مهدحأ لزانتو « شرعلا ىلع اوعزانت دقف انب رم 5 ةثالثلا روصنملا
 برقلاب ىلاتلا ماعلا ىف ممل اوسسأ نأ نابسالا ثبلي ملو طبحلا ةقطنم ىبونج شئارعلا ةنيدم نع
 نويلاغتربلا مهل لزانتو ةيدهملا نالا اهمساو ةرومعملا تيم ةنيدم طيحخما ىف وبس رهن بصم نم
 ىلع كلذ قشو . رومزأو ةلاكد ةقطنم ىف ةديدجلا نع كلذكو لامشلا ىف ةجنطو ةتبس نع
 ىنابسالا ودعلل داهجلا ءاول مهدحأ عفري نأ نولماي ةفوصتملاب - ديدج نم - اوذالو . ةبراغملا

 نيب ىتح - نوريثك حمطو« رومألا بارطضا عستاو نتفلا تعستاو « هئاول تحن اووضنيف
 ىلع كشوت ىتلا ةلودلا نم ةعساو ءازجأ وأ ادالب اوذخأي نأ - اياوزلا باححصأ ةفوصتملا

 يناثلا رشنو ىواخسلل ىصقألا برغملا لود رابخأل هبتك ام ىسايسلا اهطاشنو ةيفوصلا قرطلا ىف رظنا )١(
 دمحم قيقحت ىرداقلل ىناثلاو رشع ىداحلا ثنرقلا لهأل ىنيدلا اهرودو ةيئالدلا ةيوازلا نع ىجح دمحم روتكدلا
 . ( برغلا راد عبط ) قيفوتلا دمحأو ىجح اصقتسالاو ( ءاضييلا رادلا عبط ) ىسايسلاو ىملعلار
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 ةيوازلا سسؤم ىئالدلا ركب ىبأ نب دمحم خيشلا وهو مهدحأ نع ثيدحلاب ىفتكتو . راضتحالا

 اهب رثاكتو « ةريثك ىنابم تلمش ىتح تعستا دقو م ١ه5ال/ه 91/5 ةنس ةلداتب ةيئالدلا

 سلطألا لابج ىف ةيدعسلا ةلودلا ىلع جاحلا دمح خيشلا رأت كفو 6 باللطلاو نوسردملا ءاملعلا

 ةئس الس ىلع ىلوتساو ربرملا نم نوريثك هعبتو م (١ ه “١٠١859 ةهئس ىطسولا

 لعو 6 كم ثيدنا اهيف م م ةيلاتلا ود سار فيرشلا نإ دمحم 0 َ ةيئالدلا ا

 نابسدإل ىدّصتف طمملا ةقنم أ هيلإ َّ ىذلا يثايعل دمحم هللا لبع وبأ 57 دهاجملا

 ةنس ةمثأ دي هيلإ تدعما ةديجملا أ هذه عمو ءم ١"898/ه 1١١59 ةنس ةديدجلا مهنم

 ىذلا ناليغ رضخلا هناوعأو هلاجر مهأ نمو . ريظنلا مدعنملا لطبلا تلتقن ما"15مه ٠١

 ةنس ريبكلا رصقلا ةنيدم ىلع ءاليتسالا عاطتساو ؛ هللا ءادعأ داهجل طبلا ةقطنم ىلإ هلسرأ

 ما"هامهز 1

 ()9نويولعلا (ج)
 اهوسسُؤمو « نييدعسلاو ةسرادألا ىتلود دعب ىصقألا برغملا ىف ةيولع ةلود ثلاث هذه

 شيعت مهترسأ تناكو « بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ةلالس نم نيتلودلا نيتاه ىسسؤم لثم

 ةيبونجلا ءارحصلا قطانم ىف ىلالمسلا ( نوسحوب ) نسحلا وبا راث امدنعو . فيرشلا مهبسنل

 ةرسألا دارفأ زربأ ةعاطلاب هل | نعذأ سوسلاو ةعردر ةساملجس لع لوتساو ىصقألا برغل

 هاله ةنس ىف بألا داعو . 0

 ىضف ىحح سوسلا ميلقإو هعرد ىف هبععت و ةساملحس ف هتميزه عاطتساو ىلالمسلا ابنك ىلإ

 ءالدلا ةيوأز سيئر جالا ادمحت مجاه نا فيرشلا نب كمحم بألا ٌتيلي و : هةبعش و هرْس لع

 ةسميرط جاحلا لمح عاطتساو © وبس رهن صضوحو سانكمو ساف لع أيل وترسم ناكو 4 هلاجرو

 ةساملجس ١ ءارحصلا ةقطنم نوكت نا ىلع حلص امهنيب دقعو م 45١/ه ٠١٠١ه" ةئس

 ره ضوح 0 كلذ نم لامشلا ىلإ عقب ل امو © فيرشلا نب محل شامع ىنب لبج لإ ( ةعردو

 رشنو ( سيراب عبط ) نالوكو لوركل برغملاب ةيولعلا ةرخافلا رردلا ةيولعلا ةلودلا وأ نييولعلا ىف رظنا 00(
 اصقتم الاو ٠ يناثلاو رشع ىداحلا نرقلا لهأل ىناملا >ةهزنو ناديز نبال ةرهازلا سافب نييولعلا كولملا رئامب

 . ىوالسلل ىصقألا برغملا لود رابخنأل 2 ةلودلا خيراتو ىنارفألل ىداحلا نرقلا كولم رابخأب ىداحلا
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 ةنس ىفوتو . رئازجلا ماكح نوينامثعلا كارتألا هدرام ناعرسو « ناسملت ىلع ءاليتسالا
 ىفوتو ابراحتو « ديشرلا هيحخأ نيبو هنيب قاقش ثدحو « دمحم هنبا هفلخو م ١"694/ه 89
 دق ناكو م ١ هاه ١١٠ا/ه ةنس هتعيب تمتو ديشرلل رمألا صلخف ء برحلا ءانثأ ىف دمحم
 ىلوتسا نأ ثبلي لو « ةساملجس ىلع لوتساو هتمصاع اهذختاف سانكم ىلع هيحنأو هيبال ىلوت
 ةيئالدلا ةيوازلا سيئر جاحلا دمحم دي نم م 565١/ه 1٠١75 ةنس ىف اهتتقطنمو ساف لع
 ةنسلا ىف هعيمج برغملا ىلع اناطلس هب ىدونو طبحلا ىقطنم حتفو « جبثألا بارعأ نم هئافلحو
 ةنس هدونج اهتلحخخدو ازات رمم ىقرش زازاف ةقطنم ىف ةيئالدلا ةيوازلا مده ىلع ممصو . ةيلاتلا

 لسراف ىئالدلا جاحلا نب دمحم هل ملستساو « ةيقاب اهنم اوقبي ملو اهومدهو م ١ال/اه 4
 دهاعم ىلإ مهب لسرأف ةيوازلا خويش عم فطلتو ع هتياعر ىف اوشاع ثيح ساف ىلإ هترسأ عم هب

 دي نم شكارم ىلع م 5٠١"مل/ه ١٠ال4 ةنس ىلوتساو . ىملعلا مهطاشن اولوازيل اهريغو ساغ
 هل ةعاطلاب نعذأو ع سوسلا ندم ةيقبو تندورت ةنيدم معتف نأ ثيبلي و ع تانابشلا بارعأأ

 ؛ ةعرد ةقطنم ىف لقعملاو ناسح لئابقو قرشلا ىف ةيلاللا نم مهعيمج ىصقألا برغملا بارعأ ]
 امهيلع ىلوتسا دق اتناك نيتللا ةتبسو ةليلم ادعام « هل اهتعاط لامبشلا ىف فيرلا ةقطنم تنلعاو
 ىصقألا برغملا ىلإ ديشرلا داعأ كلذبو زيلجنالا ىلإ تلقتنا ىتلا ةجنط ادعامو « نابسإلا
 . ةيولعلا ةلودلا كلتل ىقيقحلا سسؤوملا دعي وهو « هتدحو

 نيطالس مظعأ نم وهو ليعامسإ هوحخأ هفلخو م 151؟/ه ٠١8٠ ةنس ديشرلا ىفوتو
 تاونس تناكو م ١!/؟ا//ه ١1١19 ةنس ىتح اماع نيسمحو ةعبس وحن همكح لاطو نيولعلا
 حةدجو ةنيدم ىتح ةيولملا رهن ىفرش هدودح لم دقو ؛ ىصتقألا برغملل ةكربو ريخاو اخر

 نوكو . ىبرغلا نادوسلا دالب ىف الغوتم ابونج هدودح لم 5 مويلا ىلإ دودحلا كلت تتبث
 ىف هحوتف نم مهب ىنأي ناكو ا دوسلاو بارعألاو ربربلا نم امخض اشيج ىصقألا بذل
 اوغلبو انقتم ايركسع ابيردت هيف نوبردي اركسعم مهل ذختاو : رجيتنلا ضوحو يبرغلا نادوسلا
 نمأو ةسارحلل ىصقألا برغملا ءاحنأ عيمجب عالقلا ىلع مهعزوو « افلأ نيسممنو ةئام هتايح ىف
 ذيخأو . تاريخلاب ضرألا تخسو نامأو ةئينامطو ءاخخر ىف هدهعل دالبلا تشاعو . قرطلا
 ( برغلاو لامشلا ىف ىصقألا برغملا ءىطاوشل نيلتحا بناجألا ةلزانل هتدع لمكتسي ليعامسإ
 كلم ىناثلا لراش اهجوز ىلإ اقادص ةجنط ةنيدم تمدق لاغتربلا شرع ةثراو انيرتاك تناكو
 عاطتساو « زيلجنالا ىديأ ىلإ نابسالا ىديأ نم ةجنط تلقتناف م 1551/ه ٠١175 ةنس ارتلجنإ
 ( ةيدهملا ) ةرومعملا نم نابسالا درط عاطتسا م" م 1584/ه ١١90 ةنس اهنم زيلجنالا درط
 « شئارعلا ةنيدم نم مهدرط م 784١/ه 1١١١١ ةنس تناك اذإ ىتح « الس ةنيدم ىلامش
 ىصقألا برغملا ىف بعشلا قدو « اهيلع اولوتساف اوداعو « ىشايعلا مهنم اهصلخ- دق ناكو
 سبلي نأ اراعش كلذل ذختاو « دادحلا اهلجأ نم نلعأ دق ناك ذإ « اهتدوعب اجاهتبا لوبطلا
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 مهلاعن سيل ىلإ اوداعو مهمادقأ نم ةيذحألا كلت اوعزن ليعامسإ اهّدرتسا املف ءادوس ةيذحأ
 اليصأ ىتتيدم نم نابسالا ليعامسإ درط م 19١؟/ه 1١١١4 ةئس ىفو . ةيبرغملا ءارفصلا

 فافتلالل ةيراغملا ةسارف تقدصو هعيمج طيحملا لحاس ىصقألا برغملل درتسا كلذبو « شئارعلاو
 ناطلسلا لواحو . ةعجفم ثراوك نم هاهد امم ىصقألا برغملا ذاقنال ةفيرش ةيولع ةرسأ لوح

 اهيف اوتبث مهنكلو نابسالا دي نم اهذخأ ديري اليوط ةتبس رصاحو ةليلمو ةتبس حتف ليعامسإ

 . مهرايد نم اهبرقو رحبلا ىف مهيوطسأ مهتواعي
 هئانبأ عزانتل نتفو تابارطضا دهع هالتو م 1770/ه ١١78 ةنس - انفلسأ اك - ىفوتو

 دالبلا ةلاح ءوستو ىضوفلا عيشتو داسفلا رشتنيو نمألا لتخي ذخأو شيجلا لخدتو مكحلا ىلع
 نب دمحم ره « ليعامسإ ناطلسلل ديفح دالبلا ذقنا نأ ىلإ اماع نيثالث وحن كلذ رمتساو ةيداصتقالا

 ةيسايس ةردق هيبأ دهع ىف رهظأ دق ناكو م ١هالإه ١١17١ ةئس هابأ فلخخ ىذلا هللادبع

 ىف نمألا ٌرقأو شيجلا مظنف ادئاق هنيع مث « ةلكد ىف ىفساو شكارم ىتقطنمل اماح هنيع نيح
 اهيف لوجتو « دالبلا عوبر ىف نمألا رشن مكحلا ناجلوص ىلع هئاليتسا دعب عباتو ©« سوسلا
 عفادملاب اههدّوزو نوصحلاو جاربألا امهب دّيشو روغتلاو ىربكلا ندملا نّصحو اهنوئشل ادقفتم

 همزلي ام لكي هدماف لوطسألاب ىنعو « دالبلا ءاحنأ ىف ماظنلاو نمألا ظفحل ةيركسعلا تاوقلاو
 تابيردت هيف دونجلاو ةراحبلا لصاوي نأ رمأو « نفسلا نم ةفئاط هيلإ فاضأو « ىبرح داتع نم

 ةديدجلا ءانيم ىف اولزن دق نويلاغتربلا ناكو . طيحملاو قاقزلاو طسوتملا ىلع ةمظتنم تاروانمو

 ىف ةريوصلا ءانيم ىنتباو اهنم مهدرطف م 759١/ه 1١١7 ةبس الس ىلامش ( ةرومعملا )
 اديكات ايادحلا اهعم لدابتو ةينامثعلا ةلودلاب هتلود تاقالع قثوو . شكارم ىبرغ ةحاح ةقطنم

 . ةدوملل

 هنبا دهع ىف ىضوفلاو بارطضالا ىلإ دالبلا تداعو م 7894١/ه ١4+1١ ةنس ىفوتو

 . اماع نيثالث وحنل ناميلس هوخأ اهالوتو م147١/ه70١* ةنس ىفوت نأ ثبلي لو ديزيلا

 لوط دعب أهنم سرخخو « ةملسمو ماشه هيوخأ ناو 0 ةلصتم بورخ 0كهع لئاوأ ىف ىنمو

 هيحنأ نيا هدعب ىلوو طسوتملا سلطألا وا ىلتا سلطألا ربرب لزاني همايأ ةيقب لظيل « ءانع

 ناسملت لتحاو ةيلخاد تاروثب لغشو م 1859/ه 11775 ةنس ىتح ماشه نب نمحرلا دبع

 ةنس ىتح دمحم هنيأ هفلخو . ىلسيإ ةعقوم ىف مزهو « رئازجلا اسنرف تلتحا نيح
 تبحسنا مث ناوطت اينابسإ تلتحاو ىنوهرزلا ىلاليجلا ةروث ىلع ىضقو م 180/4/مه

 نمألا رشن دقو ةيولعلا ةلودلا نيطالس مهأ نم وهو نسحلا هنبا هالتو . ةدهاعم ىضتقمب اهنم

 ايراضح دالبلاب ىقري ذدخاو ابروا ىلإ ثوعبلا لسراف برغلا ىلع اهحتفي ذخاو « دالبلا عوبر ىف

 , ىصقألا برغملا ىف ثيدحلا رصعلا حاختفا - انيآر ىف - دعي رهازلا هدهعو « ايركفو
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 (ق (كسلا رضا

 ىبرغملا عمتجملا
 ١

 ناكسلا رصانع

 ىف - هقيحس داما ذنم - هرئاشعو هنوطبو هلئابق تشاع ىذلا ليصألا رصنعلا مه ربربل

 وخرّوم فلتخاو ىسلطألا طيحملا ىلإ ةقرب نم هنايدوو هباضهو هلابجو هلوهسو هلحاوسو برغملا
 ىف نودلخ نبا اهاصقتسا ىتش تافالتخا هنم اوردحنا ىذلا لصألا ىف ربربلا ةباسنو برعلا

 . ماس نب مرإ نب ذوال نب قالمع دلو نم نويماس مهنإ ليقف « هخيرات نم ©0سداسلا ءزجلا
 دلو نم نوينمي برع مهنكلو اقح نويماس مه ليقو « مالسلا هيلع ميهاربإ دلو نم لب ليقو
 نب سيق نب رب دلو نم نوبرضم مه لب ليقو ماذجو مخل نم ليقو « أبس نب ريم نب نامعنلا

 . ماح نب ناعنك نب غيزام نم لب : ليقو « ماح نب ميبارصم نم نويماح مهنإ ليقو « ناليع
 وه له « هنم مهترجهو لصأل مهنطرم ىف اوفلتحا مهلصأ ىف ةباسنلاو نوخرؤملا فلدخا امو
 مهجرخأ ليق © هنم مهجرخأ نميف يف اوفلتحخاو ع نيطسلف وأ ماشلا وأ نميلا وأ ةيبرعلا ةريزجلا

 ىلإ نيراف تولاجل دواد لتق دعب اوجرحت ليقو « برغملا رايد ىلإ - هيلع لزت ىحوب - دواد
 برغملا ىف اوحاسناو اهءارو امو ةقرب ىلإ اوهجتاف طبقلا مهعنمف رصمب لوزتلا اولواحو « ايقيرفأ

 شقيزفإ لب : لبقو « نون نب عشوي ايقيرفإ ىلإ ماشلا نم مهجرخأ ىذلا لي ليقو ٠ طيحما ىلإ
 ةماتك : كايئمي كايح برغملا ىلإ مهترجه ىف مهعم لترا هنإ ليقو ١ نيينميلا ةعبابتلا كولم دحا

 نوكت داكت اهنإ » : ©0هلوقب اهلثامي امو لاوقألا هذه لك ىلع نودلخ نبا قلعيو . ةجاهنصو
 نم ابناج تألم ملاوعو مثأ ىلع ةلمتشملا ( ةمخضلا ) ةمألا هذه لش ذإ « ةفارخلا ثيداحأ نم
 ىف نوفورعم ربربلاو . ( ماشلا لثم ) روصحم رطقو رخخآ بتاج نم ةلقتنم نوكت ال ضرألا
 ىذلا امف مالسالا لبق ةلواطتملا باقحألا ذنم محألا نم مهراعشب نوزيمتم مهميلاقأو مهدالب
 ليواقألا كلت لك دع ىف قع نودلخخ نياو . « مهتيلوأ ناش ىف تاهرتلا هذهب قلعتلا ىلإ انجوحي
 فرعتلا ةلواحم ىف وأ برغملا رايد ىلإ اهريغ وأ ماشلا نم ربربلا لاحترا ىف ءاوس ةفارخلا باب نم
 اوأشن ربربلا نأ عقاولاو قطنملا هدكّوي ىذلاو . مهتيرذ تلسانتو هنم تأشن ىذلا لصألا ىلع

 لعج امث نويماح نويقيرفإ مه امنإ نييماس اوسيلو « ايسأ نم هيلإ نيلوقنم اوسيلو برغملاب

 , اهدعب امو 86/6 نودلحم نيأ خيرات رظنا 0
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 دلو نم مهنأ ربربلا نأش ىف هريغ ىلع ليوعتلا ىغبني ال ىذلا قحلاو » : لوقي نودلخ نب
 شقيرفإ نإ نودلخ نبا لوقيو . « ناعنك نب غيزام مهيبأ مسا نأو .. حون نب ماح نب ناعنك
 كلذ نم ىلوأو . مهتاوصأ طالتخاو مهتئاطر عمس امل ربربلاب مهامس ىذلا وه - لاقي اميف -
 مهني ال نم نامورلا دنع وهو ظةتطهمدو وه ىنيتال لصأ ىلإ عجرت ةملكلا نأ نم لاقي ام
 مهسفنأ اهب اومس ذإ ء مهنع اهوذخأف مهسفنأ ةبراغمللا ناسل ىلع ةملكلا اودجو امبرو « همالك

 نم نأو مهتغل مهمهف مدعل ةيبرخلا بوعشلا اهب اومس نيذلا مه برعلا نأب لوقلاامأ « مهبوعشو
 . لامتحالا ديعبف ةموهفم ريغ تاوصأب رآز اذإ دسألا ربرب مهلوق كلذ

 سداربلا بوعش امه نيتمخض نيتعومجم ىلإ عجرت ربربلا بوعش نإ نودلخ- نبا لوقيو
 لئابق وأ بوعش ةرشع نيياسنلا دنع سناربلا بوعش عمجتو ءرتبلا وأ رتبألا سيغدام بوعشو
 ؛ ةطملو « ةغيرواو « ةجادزإو « ةماتكو « ةسيجعو « ةبرواو « ةجاهنصو « ةدومصم ىه ىربك

 ةدومصم ىه ىصقألا برغملا ىنكسب اهنم ترهتشا ىتلا لئابقلاو . ةلوزجو « ةروكسهو

 ةرامغ اهنوطب نمو « ةلوزج - شكارم - سوسلا - ةحاح : ىه قطانم عبرأ نكست تناكو
 . ةلاكدو ةنسمات ىتقطنم نكست تناكو ةطاوغربو طبحلاو فيرلا ىتقطنم نكست تناكو

 نادوسلا ىلإ هءارو ءارحصلاو ىصقألا برغملا اهنطومو ربربلا ثلث اهنإ لاقيو « ةجاهنصو
 اضيأ اهنوطي نمو « نيطبارملا ريمأ نيفشات نب فسوي ةريشع اهنمو ةنوتمل اهنوطب نمو « ىبرغلا
 برغملا اعيمج اهنطاوم تناك ةلوزجو ةروكسهو ةلبل بوعشو . رئازجلا ةنيدم وئشنم ةنغزم ونب
 بوعش امأ . ةغيروأ نم ةراوه لثم برغملا ىف نوطب ضعب ىرخألا بوعشلل ناكو « ىصقأل
 نمو . اولو « ةسيرضو « ةراوهب اهنوطب طلتختو ةسادإو « سلبارط ىف ةسوفن : ةعبرأف رتبلا

 نونكسيو ةرغضمو ساروأب ةموجفرو ىصقألا برغملا ناكس نم بوعشلا هذحل ىربكلا نوطبلا
 ساف ىف ةوارغمو « هّبصم ىلإ ةساملجس نم ةيولم رهن ىلع ةسانكمو « ناسملتو ساف نيب ام
 ىصقألا برغملا نم ارطشو طسوألا برغملا نكست تناكو ةتانز نم عرف ىهو ةساملجسو

 . ىصقألا برغملا ماكح نيرمونب اهنمو نيساوو نرفي اهنوطب نمو
 كويقيئيفلا مهرايدب لزن ىتح لاصتا ىأ مهب نولصتي ال ةميدقلا مألا نع نيديعب ريربلا لظو

 . ةراجتلا فرتحي اًيحالم اًبعش اوناكو - هدعب وأ هلبق امبرو -- داليملا لبق عساتلا نرقلا ىف
 علسلا اولدابتي ىك مهنفس ٌوسرل ةحلاص عضاوم نع ةيبرغملا دالبلا لحاوس ىف نوثحبي اوذخأو

 ىف لحاسلا لوط ىلع ىرخأ نطاوم نع نوثحبي اوذخأو « سنوت ىف ةجاطرق اولزنو اهلهأ عم
 ةليلم ىه ةيقينيف اندم امهيلع اوأشنأو طيحماو طسوتملا رحبلا ىلع ىصقألا برغملا ىف مث رئازجلا
 ندملا كلت ىق ةيقينيفلا مهتراضحب اورثأ نأ دبالو ٠ طيحملا ىلع اليصأو ةجنطو طسوتملا ىلع
 فرع نأ دبالو « ةبراغملا ناكسلا اهيف اوطلاخ ىتلا ةلصنملا نورقلا ءانثأ ىف ةفلتخملا اهئاحنأو
 مهتخلو مهتيدجبأ اوفرع !؟ « نيدعتلا ىف ةصاخو ةعانصلاو ةعارزلا ىف مهقرط نم اريثك ةبراغملا

1 



 نرقلا طساوأ ىتح داليملا لبق ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنم بشنتو . نوريثك مهنم اهنقتأ امبرو

 رايد اهيلإ لوؤتو « امورل رصنلا بتدكيو امورو نييقينيفلا ةمصاع ةجاطرق نيب بورح ىناثلا
 ىلع نوئشنيو « مهل ةعبات اليصأو ةجنطو ةليلم حبصتو (, ةيقيئيفلا ندملا_ نم اهيف امب برغملا

 ةنيدم وأ اعقوم مهل اوأشنأو « طيحما ىلع اولغوتو ةتتْبَس ةنيدم قاقزلا برقب طسوتملا رحبلا لحباس

 نوكشديو لخادلا ىف نولغوتيو ( ءاضيبلا رادلا ) هفنأ وه اعقوم وأ ةينث ةنيدمو « الّس ىه
 مهتراضحب هيف اورثؤي نأ ىعيبطو « اليلق الإ نورق ةتس وحن برغملا ىف اولظو . ليلو ةئيدم
 هرشن اولواح ىحيسملا نيدلا اوقنتعا الو تايلاج اهيف ممل ناك ىتلا ندملا ىف ةصاخخو ةينامورلا

 برغملا ىف ةصاخنو -- ربربلا نم هيف اولخد نم نأ ريغ . ةيلحاسلا ةصاخبو ةيبرغملا دالبلا ىف
 نم امور هتكلم ام لادنولا حستكاو . ةينثو برغملا ريهامج تلظ دقف « ةلق اوناك - ىصقألا

 « نويطنزيبلا مهفلخو « ارثا اهيف اوكرتي ملف رضحتم ريغ ايبرح اًبعش اوناكو « ةيبرغملا نارللبلا
 . ةيبرغملا دالبلا ىف مهتراضح الو مهتفاقث نم ءىش رشن اولواحي مو

 ىف برغملا ىلإ اوءاج دقو « ربربلا دعب ىصقالا برغملا ىف ىناثلا رصنعلا مه برعلاو
 ضرألا تابيط نم هيف ام ىلع ءاليتسالل ابلط ال نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع ىتفالحخ
 ةيعادلا هميلاعت معت ىتحو هاوس هلإ ضرألا ىف دبعي ال ىتحا هللا نيد رشنل ابلط امنإو اهرامثو
 ؛ ميلاعتلا هذه قيبطتب مهسفنأ ىرجملا لوألا نرقلا ةالو ذخأو « سانلا نيب ةاواسملاو لدعلا ىلإ
 .دهع ىف مهنم نوملسملا رئاكت اذإ ىتح . اجاوفأ فيدحلا نيدلا ىف نولخخدي ةبراغملا لعج امم
 ىف ةوارج ةليبق لع ىلوو افلأ رشع انثا اهدادع ةبيتك مهنم نوك نامعتلا نب كاسح مهيلأو

 ةاواسملا نم برغملا ىف ىرجملا لوألا نرقلا ةالو هب ذدخأي ناك امل زمر وهو . اهنم ايلاو رئازجلا

 ىلوي ذإ ءريصن نب ىسوم هفلخ دهع ىف كلذ عسنيو . مكحلاو داهجلا ىف ربربلاو برعلا نيب

 ةلمح سأر ىلع اهوزغيف «٠ سلدنألا حتفب هيلإ دهعيو « دايز نب قراط وه ايربرب ايلاو ةجنط ىلع
 فرش مساقتيو . هعم حتفلا لمكيف ةيناث ةلمح سأر ىلع هب قحليو « ربربلا نم اهدونج رثكأ
 بدرعلا نم فلؤم شيجو « دايز نب قراط وه ىربربو ريصن نب ىسوم وه ىبرع حتفلا اذه
 ىضمن داكن ال اننأ ريغ « ىربربو ىبرع نيب قراف ىأ برغملا رايد ىف دعي مل كلذبو . ربربلاو
 نولويف كلما رييدت نونسحي ال نييومأ ءافلخب ةيبرعلا دالبلا بكنت ىتح ىرجم لا ىناثلا ذرقلا ىف
 عالسالا ميلاعتل نيعاو ريغ جارخلا ريغو جارخلا ىف اهلهأ نوملظي نيرابج ةالو برغملا رايد ىل
 ىلع مزاع هنأب حّرصي نأ ةجنط ىلاوب هتعلاو هفسلا غلبيو « نيملسملا نيب ةلادعلاو اا ىف

 فيك ةبراغملا نم نوريثك ىدانتو . برح مئانغ اهنا اعطخسم امعز امعاز ربريلا ىضارا سيمخت
 ةيضابالاو ةيرفصلا ص جراوخلا ةاعد ذخأ ام ناعرسو « حدافلا ملظلا اذه نم صالخلا
 ىف نيملسملا نييرىوست ىتلا امهتوعد قانتعا ىف وه امنإ ىقيقحلا صالخلا نأ مط نوحضوي

 ىلع ىلوتسا اشيخج اونوكو نوريثك ىصقألا برغملا ىف ةيرفصلا بهذم قنتعاو . قوقحلا عيمج

 و



 ىف --انب ٌرمو « هفيلح رصنلا ناكو « ارارم ةيومألا ةلودلا شويج هتلزانو « اهيلاو لتقو ةجنط

 ةميزهب اءابو م "١4/ه ١514 ةنس ناوريقلا امجاه نييرفص نيدئاق نأ - ىضمملا لسنلا

 اهنم اهصلخو اهتحابتساو ناوريقلا ةموجفرو تمجاه م الهد/ه 1١78 ةنس ىفو . ةقحاس

 ؛ ةيسيردالا ةلودلا اشنتو ماوعألا رودتو . سلبارط ىف ةيضابالا مامإ ىلعألا دبع باطخلا وبأ

 ىنب ةلودو ةساملجس ىلإ نوبحسنيو ىصتألا برغملا ىلامش ىف ةيرفصلا ىلع ءاضقلا ىف ذحتأتو

 اوغلب ىتح هتيشاح ىف برعلا نم رثكتسي عه ؟١-- 7١ه) ىناثلا سيردإ ذحنأو . راردم

 ظرفحت ىلع تلمع دقو ىصقألا برغملا ىف أشنت ةيمالسإ ةيبرع ةلود لوأ ىهو . ةئامسمح

 ميلعتب ةيانعلاو اهندم عيمج ىف ءاهقفلاو نيرسفملاو نيثدحناو ءارقلا تاقلح رشنو ميركلا نارقلا

 رسأ نم ةرسأ ةئامعبرأ اهب ذالو قرشملاو سنوت ءاهقف نم نوريثك اهءاجو . ةيبرعلا ةبراغمل
 ةودعو نييورقلا ةودع اهتمس ةيراغملل ةودع : نيتودعاهتمصاع تلعجو « ةيهقنلا سلدنألا

 ىربكلا ةيبارعألا ةرجملا ثدحتو ىرجملا سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ ىضمنو . نييسلدنالل

 « بارعألا نم نويلم فصن وحناوناك مهنإ لاقيو « برغملا رايد ىلإ ميلس ىنبو لاله ىتبل

 ةلود محلل اوميقي مل كلذلو « كلمو مكح بالط اونوكي مو« نوديزي وأ انويلم اوناك لب لاقيو

 سلبارطو ةقربىف مِرَع ليسك اوحاسناو « اهيف نوميقي نطاوم بالط اوناك امنإ « برغملا ىف
 برغملا يف ف حايسنالا نع مهينغي ام كلذ لك ىف اودجو امناكو ع رئازجلاو ةيسنوتلا ةيميرفأو

 دجنتسي ىتح نرق وحن ميلس ىببو نييلالهلل / نافل اذه ىلع ىضمي الو. هحاسكاو ىصقألا

 نييدنامرونلا ءاليتسال نيدحوملا ناطلس ىلع نب نمُوملا دبعب ةيسنوتلا ةيقيرفإو سلبارط لهأ

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىناوم نم اهريغو ةيدهملا انو ةبرج ةريزجو سلبارط لحاوس ىلع مهليطاسأب
 ندم لع هب ىلوتسي ذحشأو مهيلإ مخض شيجب جرخو نإادلبلا كلت ذقني نأ هيلع ابجاو ىارو

 عم عمجتت ةرقو حايرو ةبغزو جببثألا ىهو « ةيلالملا لئابقلا نأ ةياجيب وهو ملعو . رئازجلا

 بارعألا رفو عبارلا مويلا ىف اهيلع رصتناو مايأ ةثالث املزان اشيج اهيلإ لسرأو « هير ةجاهنص

 متأ الو . مهب ةيانعلاو شك أرم ىلإ دالوألاو ءاستلا لقنب رماق ٠ لاملاو لهألا مهءارو نيك رات

 شك ارم هتمصاع ىلإ داعو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىناوم نم اهريغو ةيدهملاو سلبارط درتساو هتلحر
 هيلع اودفوف « ةنايصلاو ظفحلا ىف مهدالوأر مهءاسن نأ لاله ىنب ةداس ىلإ بتكي نأ رمأ

 برغملا ىلإ مهنم لقنو « ةرفاو الاومأ مهيلع غبسأو مهدالوأو مهءاسن مهيلع درو مهمركأو

 اعد م 7١١/ه همهم ةنس سلدنألا ةرايز لع مزع اكو ٠ مهرسأب ةليبق لك نم افلا ىصقألا

 همظن نم تايبأب اهمتحح ةسامح بهتلت ةلاسرب داهجلل سلدنالل هعم روبعلا ىلإ ةياجب برع

 : هلوقب اهلهتسا

 لهاوصلا درج ءاجيملا ىلإ اودوقو 2 لحاوّرلا جوه ءايلعلا ىلإ اوميقأ



 ةفئاطو ةبطرق ىحاونب ةفئاط لزتأف 2)بجعملا بحاص لوقي ا مخض عمج هل باجتساو
 هنبا هدعب ةفيلخلا ىلع دقو م 87١١/ه هالال ةنس ىفو . كلانه اوماقأو « ةيليبشإ ىحاونب
 هيلع تجرتش امههداعتساو سبافو ةصفف عاجرتسال روصنمللا بوقعي هنبأ جرخ الو سل دئالا ىلإ هعم مهنم نوريثك ربعو هقرصت تحت مهسفنأ اوعضو حاير ةليبق نم ريبك دشح فسوي
 ع طسوألا برغملا نع مهناودع فكل ىصقألا برغملا ىلإ مهلقنب رمأف « هتوعدب اوذالو « هتعاط ىلإ مهدرف « جبثألاو مشح لئابق نم اهتاوخأو هيلاللا حاير لئابق نم اياقب ءانثألا هذه ىف
 ةلاكد ىتقطنم ىف جبثألا لزنأو « ىضارألا نم اهءارو امو ةنسمات ىف مشج ىن لزنأو « الس ىلإ ةجنط لحاوس لي امث سافو راغزأو طبهلا قطانم ىف حاير ىن لزنأف « هرمأل اوعدصو
 حاير عورف ضعب نأ ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف ثازولا (7..ىحلا ركذي ذإ اهيف ترقتسا ةديدج لزانم ىلإ نيدحوملا رصع دعب اهنزانم نم تكرحت لئابقلا هذه ضعب نوطب نأ ودييو . ةلداتو
 نم حيبص عرف نأو « راغزأ نكسو الامش لوحت جيثأ نم قفتخلا عرف نأ ركذي اك « اهوهسو ةحاح ةقطنم تنكس ىرخأ اعورف نأو طيحملا ىلع ىفسا اهئانيمم ىحاوضو ةلاك د ةقطنم |وتكس
 برعلا ةماعل حمتف بوقعي نإ لوقيو . سانكمو الس نيب ةعقاولا لوهسلا نكسو ابونج كرت
 ع ىصقألا برغملا ىف ءارحصلا نم رطش عم ةلخادتم رئازجلا ىبونج ىف ءارحصلا ىأ ايديمون
 ةيقرشلا ايناتيروم ىلإ حزني ايديمون ىف ةيبارعألا وأ ةيبرعلا لئابقلا نوطب ضعب لعج ام كلذ لعاو
 « لقعملا لئابقلا هذه مهأ نمو . ابونج ةعرد رهن 0 ىداوو الامش ةيولم ىداو ىلإ لغلغتيو
 : برعلا لئابق رفوأ نم ( ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف ) دهعلا اذهل ليبقلا اذه م : نودلخت نب لوقي
 ةريثك مهنوطبو 6« برغلا نم طيخا رحبلا ىلإ نوهتنيو ىصقألا برغملا رافقب مهنطاومو
 ةسانكم لالتو هلدات ءاحنأو ازات رمم ىلإ دعصتو « ةساملجس ىلإ اهلك ةيولم ىلع ىلوتستو
 لهأب جزتمت اهنوطب تذخأ اهانركذ ىتلا لئابقلا لكو . ةعرد ىف ةريثك ةيعارز ضارأو كالمأ بلو ءايرثأ اهلهأو ءوتكبمت ىلإ لفاوق ىف اهعلس عم بهذتو «”'ةراجتلاب لغتشتو « ةعرد ىداو برق ميلسب ىقتلنو « ")نيململا نطاوم ىلإ لامرلا ىف تعجتتناو ىصقألا سوسلا ىلع تلوتساو
 . ةغلو انيد ايبرع حبصأ ثيحب ىصخألا برغملا

 دهع ذنم هيلإ ةرجحلا ىف اوذحنأ" نيذلا نويسلدنألا وه ىصقألا برغملا ىف ثلاثلا رصنعلاو
 ضيرلا ةعقو ةبطرق ءاهقفب عقوأ ذإ ثلاثلا لئاوأو ىرجحلا ىناثلا نرقلا رحخاوأ ىف ىضيبرلا مكحلا
 بهذو « افولأ ةعقولا ىف مهعم اوكرتشا نم عم اوناكو ؛ سلدنألا نم مهدرطب رمأر ةررهشملا
 .55 ثا ترا . 47 ص ايقيرفإ فصو (5) نودلخت نبأ ىصقألا برغملا مهلئابتل بوقعي داك . هري/+ نردلخ نيا عجار (#”)» -- مش بوقعير افسوي راقتتسا ىف رظناو 7554 ص : اهدعب امر ه4 ص ايقيرفإ فصر هباتك رظنا () ١> بجعلا بارعألل نيؤمادبع رافتتسا ىف رظنا (1)
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 نييطنزييلا ىديأ نم اهوعزتناو تيرك ةريزج ىلإ اهوكرت مث ةيردنكسالا ىلإ مهنم ذوريثك
 اهداعتسا نأ ىلإ نرق نم رثكأ اهب تلظ م م٠ال/ه ٠١7 ةنس ةيمالسإ ةلود اهيف اوأشنأو

 سيردإ ناكو ىصقألا برغملا ىف ساف ىلإ هجتا ريبك ٌدشحو م ١951/ه مه. ةنس نويطنزيبلا
 ةثامعبرأ مهنم اهنزن هنإ لاقيو « نييسلدنألل ةوُدْعو ةبراغملل ودع : نيتودع اهلعجف اهينبي ىناثلا

 ىرجحلا عباسلا نرقلا ىلإ ىضمنو . ىرخألا ىصقألا برغملا دالب ىف اولزن نم ىوس ةرسأ
 : نابسالا رجح ىف ةيليبشإو ةينادو ةيسنلبو ةبطرق - عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك - طقستف

 نع اهل ةئحاب نييسلدنألا نم جاوفأ ىصقألا برغملا ىلإ اعيمج اهنم رجاهتو « ةيسرم طقست مل

 . شيعلا بابسأ ىف مهل نوحسفيو ةبراغملا مهب بحريو « ساف ريغ ىفو ساف ىف ديدج نطوم
 جورخو م 4917١/ه م91 ةنس ةطانرغ طوقس دعب عستت ةيسلدنألا ةرجحلا هذه تذحخأو

 ؛ مهل ايناث انطو هوذختاو ىصقألا برغملا اولزن مهنم نيريثك نإف ةيسلدنألا ةريزجلا نم برعلا
 نيملسملا لك درطب ارارق م 9١6١/ه ٠١١8 ةئس اينابسإ كلم ثلاثلا بيليف ذختا اذإ ىتح

 بحرو « ةاجن ءىطاش هنم ةذختم ىصقألا برغملا ىلإ ةريثك جاوفأ مهنم تأجتلا اينابسإ نم

 ندملا طوقس دهعل مث ىضيرلا مكحلا دهعل مهنيب لزن نمب - ميدق نم - اوبحر امك ةبراغملا مهب
 نم نويرضحلا ناك امئادو . ةطانرغ طوقس دهعل مث ,« ىرجحلا عباسلا نرقلا يف ىربكلا

 نوحالفلا ناكو اهيف نورقتسيو ندملا نولزني تاعانص باحصأو ءاملعو ءاهقف نيسلدنألا

 ةعارزلاو ىرلا قرطب هيف اوقتراو « هلالتو هنايدوو ىصقألا برغملا لوهس نولزني مهنم عارزلاو
 تاعفترم ىف وأ لالتلا ىف وأ نايدولاو لوهسلا ىف ءاوس سلدنألا ىف اهوفلأ ىتلا سرغلاو

 . لامشلا ىف طبمطلاو فيرلا ىتقطنم - ةطانرغ طوقس ثذنم - مهنم نوريثك راتحناو «لابجلا

 اماقتنا ةيبروألا نفسلاو اهيطاوشو ايئابسإ نفس ىلع نوريغي ةنصارق ىلإ مهنم نيليلق, ريغ لوحتو
 ةفاقثو ةراضح رثكأ ةيسلدنألا جاوفألا هذه تناكو . ىسلدنألا مهنطو نم اهرك مهجارخإ نم

 نم ةيداصتقالاو ةيداملا دئاوفلا بناجب ةريثك دئاوف ايفاقثو ايراضح مهنم اودافاف ع ةبراغملا نم

 .امات اجامدنا ىبرغملا بعشلا ىف اوجمدنا نمزلا رورمبو « ةعارزلا بيلاسأو تاعانصلاو فرحلا

 نييقينيفلا دهع ىلع م. ىق ثلاثلا نرقلاب برغملا ىف مهل لوزن لوأ ناكو دوهيلا عبارلا رصنعلاو

 مهنأ ودبيو داليملل هم سالقلا تيب دبع سوتيت رصيقلا ميطخمت دعب هيف مهلوزن رثكو

 نوريثك مهنم لخد نأ دبالو « ربربلا ضعب هقنتعاو مهيف مهنيد رشن اولواح ذإ ريربلاب اوطلتخخا

 نيمعان ىمالسالا حتفلا دعب برغملاب اولظو « ىنامورلاو ىقينيفلا دملاءانثأ ىف ىصقألا برغملا

 ةلماعملا عم مهرئاعش ةماقإ ىف ةيرحلا نم ىراصنلاو دوهيلا : ةمذلا لهأل مالسالا هيطعي امب

 ةطانرغ تطقس اذإ ىتح « نيطسلف نم دوهي ةيمالس الا دوهعلا ىف مهيلإ حزن امبرو ( ةنسحلا

 ىراصن مهدهطضي ناك نمم نوريثك دوهي ةصاخ ىصقألا برغملاو ةماع برغملا ىلإ حزئيذخأ

 لثم اينابسإ نم مهدرطب هركذ راملا ثلاثلا بيليفرارق مهلمشو « نيملسملا اودهطضا ا نابسالا
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 ىصقألا برغم ا ىلإ مهنم نوريثك أجتلاف « ديدشلا بيذعتلا نم عاوتأب مهوقحالو( نيملسلما

 باتك ىفو . ءارحصلا موخت ىلإ طيحلاو طسّرتلا رحبلا موخت نم هارقو هندم ىف اورشتتو

 ةطانرغ طوقس دعب مهراشتنا ىدم روصي ام ندملا نع هيف نازولا نسحلا ثيدحو ايقيرفإ فصو

 ( رمخلا هيف عابي دوهيلا هنكسي ليوط عراش طسوتملا رحبلا لع سداب ةئيدم ىف نأ ركذي ذإ

 ريثك داود تيا ةئيدمبو ىدوهي تيب ةئأام تسندت ةنيدمبةحاح ةقطنم ىف مهل نإ نازولا لوقيو

 ةساملجسو ةعردىفو « ةغايصلاو ةغابصلاو ةيذحألا عنصو ةدادحلا نوسرامب دوهيلا عانصلا نه

 رومخلا ةعانصب نونعيو تيب ةئامسمخ هزات ىف يهل نازولا لوقيو . مهراجتو مهعانص نم ريثك

 « ىرجهلا نماثلا نرقلا ذنم ساف ىف نيريثك اوناك مهنأ ودبيو . عرازملاو اهيف نيتاسبلا مورك نم

 ناطلسلا مهلقنو ةميدقلا ساف ىف نونكسي اوناك مهنأ ساف نع هثيدح ىف نازرلا نسحلا رك ذي ذإ

 ىلإ ءما١45 مهمه و ما*ةم/هزلا ىتنس نيب ةلودلا ىلوت ىذلا نامفع ديعس وبأ ىنيرمل

 نولغشي مهو م 171/5/ه 71/4 ةنس نيرم ىنب ةلود سسوم اهانب ىتلا ةديدجلا ساف ةئيدم

 ' وأ مهسئاتكو مهنيكاكد عقت ثيح ةياغلل اضيرعو ادج اليوط اعراش - لوقي 5 - اهيف

 كت مهددع ةفرعم نكمملا نم دعي م ىتح ةريبك ةدايز ديازت مهددع نأ ركذيو ؛ مهدراعم

 ثكرفلا لئارأل هنمز ىف طرفملا مهدايدزا ظحالي نازولا ناك اذاو . مهنم ةغاصلا مظعم نأ رك ذي

 دعب تفعاضت ىسصقألا برغملاو ساف 8 مهدادعأ نأ دبالف ةطانرغ طوقس دعب ىرجملا رشاعلا

 - ةينيرملا ةلودلا ذنم - مهارنو ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا ىف اينابسإ نم مهل ثلاثلا بيليف درط

 رخأ ذختا نأ كلذ نم اوغلبو « اهماكح ضعب دنع ذوفلا نم ءىش مهل نوكي نأ نولواحي

 « ءابطخلاو ءاهقفلا مهعمو ةماعلا هيلع تراتف نوره ىمسي مهنم اريزو قحلا دبع اهنيطالس

 ابروأ ىلإ ءارفس مهنم ذختت نأ ىف اوحجتو « اهماكحب نولصتي ةيدعسلا ةلودلا ىف اوداعو

 اومحتأي مل ةيراغملا نأ ركذن نأ دبالو . ىربكلا ةيراجتلا تاقفصل ىف اهنولثمي نم ضعبو

 هئيدح ىف نازولا لوقيو انيدو ةغل مهيلع اليحد ارصنع ناك دقف « ماحتلا ىأ رصنعلا اذهب

 . سانلا لك نم نيرقتحم اوناك مهنإ سافي مهتع
 امئاد اوناك ذِإ ىصقألا برغملا ىف ناكسلا رصانع نم ارصنع اموي اونوكي ملف ىراصنلا امأ

 ةنيدم ىف تايلاج ممل تناك هنأ ودبيو « ةيطنزيبلاو ةينامورلا نيتلودلا مايأ اودفو « هيلع نيدفاو

 ضعب دجن » : ساف نع هثيدح ىف نازولا لوق هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لدي « اهريغو ةتبس
 ىف ) مويلا اهب نولمعي سانلا لازي ال ىتلاو اهب لافتحالا ىراصنلا داتعا ىتلا دايعألا ءامسأ

 لفتحُي ةيبرغم ةنيدم لك ىفف « دايعألا هذهب كسمتلا ببس نع ائيشدحأ ىردي الو ( هنمز

 ديري « ايقيرفإ هيف نومكحي اوناك ىذلا نمزلا ذنم ىراصتلا اهفاحخ ىتلا تاداعلاو دايعألا ضعي

 ىراصن هنع ولجيو مالسالا ىف ىصقألا برغملا لمخديو. ةيطنزيبلاو ةينامورلا نيتلودلا نمز

 نأ شكارم نع هئيدحىف نازولا نسحلا ركذيف نيدحوملا رصع ىلإ ىضمنو . اليلت الإ نيالودلا
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 ةداع مهددع ناكو : ىراصنلا ةامرلا سس سرحلل ارق ةبصقلا ىف ىنب ىدحولملا روصنما

 جورخ دعبو . ناكم ىلإ ناكم نم لقتني نيح ةفيلخلا بكوم مامأ نوريسي اوناكو « ةئامسمخ

 ؛ طيحلاو طسوتلا رحبلا لحاوس ىلإ ةيبيلصلا برحلا نويلاغتربلاو نابسالا لقن سلدنألا نم برعل
 دقو « اربج وأ ارسق اهنورداغي مث « رصقت وأ لوطت تاونس - انلفسأ -  اهيف نولظي اوناكو
 ةينبأ نم لامعألا فلتخمب مهنوفلكيو اقيفر وأ اديبع مهنومدختسي تائم ىلع مهنم نولوتسي

 مهنم ريسأ فالآ ةثالث ىف ناوطت لطب عينص نم انب رم ام وحن ىلع تانيصحت ريغو تانيصحتو

 دعب سلدنألا نع نييفنملا نيملسملا نم نوريثك ذخأو . تانيصحتلا لمعأ ىف مهكهني ناك

 ىللعو طسوتملا رحبلا ضرع ىف ةنصرقلاب نولغتشي راملا ثلاثلا بيليف رارقو ةطانرغ طوقس
 ههتتصرق ىف ىراصنلا قيقر نم اريثك نوبلجي اوناكو اهكولم نم اماقتنا اينابسإ لحاوس
 . انطاوم املسم ليحتسيو هقر ىهتنيف « ملسي مهنم ريثك ناكو « أديبع نوليحتسيو
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 ةشيعملا

 هلهأ ناك ميدق نمو « ةبصخخ هيضارأ نأ ىصقألا برغملا ةيفارغج نع ثيدحلا ىف انب رم
 طيح لع برغلا ىلإ لامشلا نم هيف ريسن انذخأ اذإو « ماعنألا ىعرو ةعارزلا ىلع نوشيعي
 ةصاخو هكاوفلا نم رامثلا فاتخمو بوبحلا نم جاتنالا ةرفاو اهاندجو طبحلا ةقطنمب انأدبو
 : نطقلا اهب عرزيو « تاوقألاو بوبحلا نم ريثك اهبو « راغزأ ةقطنم اهيلتو . زركلاو لاقتربلا
  ساف ةقطنم اهرواجتو . هكاوفلا نم ةزاتمم عاونأو نالزغلاو ليخلاو ةيشاملا نم ريثك اهبو
 راجشأب ةئيلملا قئادحلا نم ريثك ةنيدملا نم ىبونجلا مسقلا ىف : اهنع هنيدحمب نازولا نسحلا لوقيو

 نيمسايلا اهنيب نم ةليمجلا روهزلاو جرتألاو نوميللاو لاقتربلا راجشا لثم ةزاتممو ةعونتم ةرمثم
 ءام كربو ةليمج روصقب نيتاسبلا لفحتو . ابروأ نم نويسلدنألا هدروتسا ىذلا مترلاو دورولاو
 لصف ىف ناسنالا رمي امدنعو « لاقتربلا راجشابو دورولابو نيمسايلاب كربلا طاحتو «٠ تايفنحو
 ناسنالا رظن عبشي داكي الو « بناج لك نم ثعبني ىذش رطعأ مشي ضايرلا هذه راوجب معيبرلا

 ةداع نم ناكو . ةيضرأ ةنج ضايرلا هذه نم ةضور لك هبشتو « اهتحالمو اامج ةعتم نم
 لوقيو . (ربمتبس ) لوليأ رخخآ ىتح ( ليربأ ) ناسين رهش علطم نم ءادتبا اهيف ةماقإلا ءاهجولا
 ةرمثملا راجشألاب ةئيلم ةليمج عرازم اهب : بونجلاو قرشلاو لامشلا ىف اهعورز نع نازولا
 رظانلل لّيخي راجشألا ةرثكلو « رهنلا تاعرفت ضعب عرازملا هذه قرتختو « فنص لك نم
 ردقيو ١ ديج عون نم اهرامثو « ةرفوب رامثلا اهنم جتنتو « ةيقيقح ةباغ اهنأ دعب نم اهيلإ
 اذه ىف لخدي ال ىذلا بنعلا ادع اميف رامثلا نم لمح ةئامسمخ مسوم لكب مويلا ىف عابي ام
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 اهيف رثكت نوثالث اهوطو اليم رشع ةسمخ اهضرع ةعساو ضرأ ساف نم برغلا ىلإو . مقرلا
 خيطبلاو ناتكلا اهيف عرزيو ( نييورقلا عماج ) ريبكلا عماجلاب ةصاخن ىهو لرادجلاو نويعلا
 ريداقم ضرألا هذه جتنتو « رضخلا نم كلذ ىوسو طيبنقلاو تفللاو رزجلاو رايخلاو عرقلاو
 . ءاتشلا ىف اهلثمو فيصلا ىف لمح فلأ رشع ةسمخب اهجاتنإ ةيمك ردقتل ىتحو « ةريبك
 نمو . ةوالحلا ةديدش ىهو بانعألاو هكاوفلاو نوتيزلا راجشأ لابجلا ضيضح ىف دجوتو

 لايمأ ةثالث ةفاسم ىلعو عيدب لهس ىف عقت اهنإ نازولا اهنع لوقيو « سانكم ساف ةقطنم ندم
 : ةحئارلا ةيكزو ادج ةمخف هرامثو لجرفسلا اميسالو ةزاتمم اهرامث ةديدع راجشأ عرازم اهنم

 خوخلاو « روذبلا نم امامت ولخت اهتالاهعونوا اهمجح ىف ةبيجع ودبت ىتنلا نامرلا رامث كلذكو
 نيتلا نم ريثكلا دجويو « ةريفو ريداقمب بانعلا ىتجّيو « ادج ريزغامهجاتنإ رضخألاو ضيبألا
 : نوتيزلا نم ىصحت ال ريداقمو خوخلاو شمشملا نم ةريبك ريداقم ىنجتو « تابيعكتلا بنعو
 ءاحنألا ضعبي ومدتو . ناثكلا نم ةريبك ةيمك جتنتو « ادج ةيصخ ةنيدملاب ةطيحنا ىضارألاو
 ع اونأ لك ةعارزل ةحلاص ةنسمات ةقطنم ىضارأو . رقلا دود ةيذدغتل اهب عفتنيو توتلا راجشأ

 عرزيو مامشلاو زركلاو بنعلا نم ريثكلا جتنتو . نيتاسبلا نم ريثك اهبو « لوقبلاو بوبحلا

 ةقطنمك ةلاكد ةقطنمو . ةولح هرامث طولبلا نم عون اهب ومنيو « ةريفو ريداقمب نطقلا اهب
 نيتلا لثم هكاوفلا ضعبو نوتيزلاو لسعلاو حمقلا نم ةرفاو تايمك جتنتو « ةبصخخ ةنسمات

 رثكيو ءريعشلاو ءاضيبلا ةرذلاو حمقلا جتنتو « ةحاح ةقطنم اهراوجبو . راقبألا نم ريثك اهبو
 رقبلاو نأضلا نم ليلقو زعملا نم ريثكلا اهبو « ادج رفاو اهب لسعل جاتنإو « قاردلاو نيتلا اهيف
 ةمصاع ) ةنيدملا ىف ناكو « بصخخ لهس طسو شكارم ةقطنم لخادلا ىلإ اهيلتو . ليخلاو

 لوقي 5 « روهزلاو راجشألا عاونأ لكب ءىلم ادج عساو ليمج ناتسب ( نيدحوملاو نيطبارملا
 اتوحنم ماخر نم اًدسأ لمحي دومع هطسو ىف رمرملا نم عبرع ءام ضوح هب ناكو « نازولا
 نم دهف عبرألا ضوحلا اياوز نم ةيواز لك ىفو « ريزغ فاص ءام همف نم قئدتي اقيقد اتحن
 ناويحلل ةقيدح دجوت تناك ناتسبلا نم برقلابو . ةريدتسم ءارضمح عقبب شوقنم ضيبأ ماخخر
 دوسألل ناكو . ةيلبجلا سويتلاو دوسألاو ةليفلاو تافارزلاك ةيشحولا تاناويحلا نم ديدعلا مضت
 ريثكلاب ظكت ةنيدملا هذه ةقطنمو . ىرحألا تاناويحلا ةيقب نع ةلصفنم ناويح ةقيدح ةصاخ
 اهرامثو نيتاسبلاب ظنكتو ةرفاو ريداقمب بوبحلاو حمقلا جتنت كلذلو « نويعلاو راهتألاو هايملا نم
 ©« بدقلاو ناتكلا اهب عرزيو : ماعنألاو زعملا نم ةرثك اهبو 000 حافتلاو نيتلاو بنعلاك

 ةقطنم طيحملا ىلع ةحاح ىبونجو «زوجلاو نوتيزلا راجشأو لجرفسلا لابجلا حوفس ىف ومنيو
 نيتلاو رمتلاو ليخنلا رثكي اك ركسلا بصقو ريعشلاو حمقلا جاتنإ اهئاحنأ ىف رثكيو «٠ سوسلا
 اهيف رثكي ىلاتلابو ادج ةرفاو - ءامحنألا ضعب ىف ةصاخو -- ةيشاملاو . ةلينلا رثكت «  بسلاو
 هيف رثكتو تراغ ميلقإ قرشلا ىصقأ ىف طسوتملا رحبلا ىلع لامشلا ىلإ دعصنو . فوصلا
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 لثم - ءاحنألا ضعب ىف رثكت اك . فوصلا هيف رثكي كلذلو « مانغألاو زعملاو قسعلاو موركلا
 ىلإ تراغ ةقطنم راوجبو .زقلا دود نم اهيلع ىذغتي امو ترتلا راجشأ - طيحملا لع راغزأ

 لجرفسلاو بنعلاو لاقتربلا ةصاخو هكاوفلا اهيف رثكتو طسوتملا رحبلا ىلع فيرلا ةقطنم برغلا
 ريعشلاو حمقلا جتنتو زوحلا ةقطنم تراغ ىبونجو . نوتيزلا راجشأو لسعلا رثكي /؟ « نوميللاو
 ناتكلا نم اضيأو نوميللاو رطعملا لجرفسلاو نيتلاو قاردلاو موركلا نم ةرفاو تايمكو ةرذلاو
 ةيشاملا نم ريثك اهبو ءزقلا دود اهيلع ىذغتيو قطانملا ضعب ىف توتلا راجشأ رثكتو « بنقلاو
 نيتلاو موركلا نيتاسب اهب رثكتو ةلدات ةقطنم زوحلا ىبونجو . لاغبلاو لويخلاو زعملا ةصاحخمو
 فوصلا جاتتإ كلذلو مانغألاو ةيشاملاو ماعنألا اهيف رثاكتتو « ةقسابلا نوتيزلاو زوجلا راجشأو

 ةقطنم شكارم ةقطنم ىقرشو . ريعشلا جاتنإو ةيشاملا ىعرل ةديج لابجلا حوفسو ادج رفاو اهيف
 شمشم : ةديجلا ةهكافلا نيتاسبو ةلينلاو زوجلاو نوتيلاو ليخنلا راجشأ اهب رثكتو ةروكسه
 : للا اهيف رثكيو ٠ جاجدلا ضيك مجحلا ريك رخأ ابع جتر موركلا ةصاخو شمشم ريغو
 همعطو تيزلا اهيف رثكي 5 «٠ بهذلاك رفصأ عونو زاتمم وهو نبللاك ضيبأ عون اهلسع نمو
 , زعملاو مدغلا نم سأر فلآ ةئام مهئايتغأ ضعبل : نازولا لوقيو «زعملاو منغلا رثكيو . بيط

 تايمك جتنتو ةلوزج ةقطنم سوسلا ىقرشو . نبجلاو بيلحلا ةاعرلل نوكرتيو اهفوص. نوعيبيو
 بونجلا ىلإو . مانغألاو ماعنألاو ةيشاملا نم ةرفول تأيه ةعساو عارم اهبو ريعشلا نم ةرفاو

 زعملا ةيبرتب نامتهت ناتقطنملاو « ةساملجس زيز رهن ىلع اهيلامشو « ةعرد ةقطنم اهنم ىقرشلا
 ةريثك عاونأ امهيف رمتللو ء ليخدلا نم امهب ام ةرثكل رمتلا نم ةرفاو تايمك ناجتنتو ماتغألاو
 . قاردلاو .موركلا امهب ومنت تناكو « ةرحخاف

 ؛راهنألاو طيحملاو طسوتملا رحبلا لحاوس ىلع ديصلا برغملا ىف بسكلاو شيعلا هوجو نمو
 وأ نيدايص اهب نأ ركذي الإ طسوتملا رحبلا لع ىرغص وأ ىربك ةنيدم كرتي نازولا داكي الو

 نوصرحي اهيدايص نأ نم سداب ءانيم لهأ نع هركذي ام كلذ نم « نودايص اعيمج اهلهأ نأ
 ضعب ةدعاسمل نوجاتحي ةداعو « ىرخأ كامسأو نيدرسلا نم ةريبك تايمك ىلع اولصحي نأ لع
 ابيط امسق كانه نودجوي نيذلا صاخشاللو مهل نوكرتيو « كابشلا بحس ىف مهل صاخشألا
 نودايص مهنإ ةّسغات ىمست ةريغص ةنيدم لهأ نع لوقيو . هنوديصي ىذلا كمسلا نم

 ىف اهراهدزا نمز ةنصرقلا نوفرتحي طبهلاو فيرلا ناكس نم ريثك ناك نأ دبالو . نوحالمو

 نييسلدنألا نم ةنصارقلا ةرثك تناكو « رشع ىداحلاو رشاعلاو عسانلا نورقلاب ىصقألا برغملا

 تفعضو . سلدنألا ىف مهنطؤم نم جورخلا ىلإ مهورطضاو نابسالا كولم مهدهطضا نيذلا
 ىلع ناكسلا ضعب هلوازي ناكو « فيرلا ةقطنم ىلع ابلاغ كمسلا ديص لظو كلذ دعب ةنصرقلا

 رهن هيف ديصلل نولزني اوناك رهن مهأو « تاريحبلاو راهنألا ضعب ىف هنولوازي اوناك 5 « طيخملا
 ثكلمسلا نم عون ههايم ىف رثكي ناكو « ةلاكد ةقطنمب زوٌمزأ ةنيدم ب رق ةبصم دنع ميبرلا مأ
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 ىهتنيو ( ربوتكأ ) لوألا نيرشت ىف ادبي هديص مسوم ناكو زولألا - نازولا لوقي 5 - ىمسي

 . محللا نم ىوحي ام رثكأ نهدلا نم ىوحي ناك هنإ نازولا لوقيو ( ليربأ ) ناسين رخاوأ ىف

 تناكو ؛ رضخألا لبجلا نضح ىف اضيأ ةلاكمد ةقطنمب تناك ةريحبي انط لثمتف تاريحبلا امأ

 اهلكو « ىرخأ اكامسأو طوبشلا كلمسو « سيلكتحلا كمس لثم كامسألا عه ةرييك ةيمك ىومحن

 ىملاغتربلا دمحم نب دمحم ناطلسلا نإو اهب ديصي نكي ىل اًدحأ نإ نازولا لوقيو « ةياغلل ةزاتم

 نوبلجي اونك رحبلا ديص نويلجي اوناك اكو . اهيف ديصلاب رمأو مايأ ةينامث اهراوجب فقوت

 ةيشحولا تاناويحلا نوديصي اوناك ثيح ةعرد ةقطنم ىف ةصاخو « كارشألا ةطساوب ربلا ديص

 . ناو هنومسيو ىشحولا رقبلاو تمللا اهنومسيو لوعولاو ماعنلا لثم
 نداعملا جارختساو ةراجنلاو ةدادحخلا ةيوديلا تاعائصلاب ىصقألا برغملا ىنعي مدقلا لنمو

 تراغ ةقطنم ىف ةصاخبو « ةريثك قطانم ىف همجانم رشتنتو « ديدحلا ةصاخبو اهعيئصتو

 لابجلا عيمج ىف نإو « ديدحلا نم ةريبك ةيمك جننت تناك ةليلم نإ لوقب تازولاف ء لامشلاب

 نم اريثك مجانملا هذه نوعشب نولغتشملا نكسيو « ديدح مجانم واجما ةنيدم لبجل ةرواجملا

 ةريبك ةيمك ضرألا نم جرختست : ديعس ىنب لبج نع لوقيو , ةقطنملا ىف ىرقلاو ركاسدلا

 ىذلا هعنصمو مجنملا راوجب هتيب هنوكشو مجنملاب نيلغتشملا ءاسؤر نم سيئر لكلو « ديدحلا نم

 مدختسي هعيب نكمي ال امو « كئابس لكش لع اع ساف ىلإ ديدحلا لقنيو « ديدحلا هيف ىفصي

 زوحلا ةقطتم ىفو . بشخلا اهب عطقي ىتلا تاطلبلاو لجانملاو سوقففلا عون نم تاودأ ةعانصل

 ىَذُحَت كئابس هنم لمعتو « ديدحلا عّئصيو « هحفس ىلع ديدح مجانم ةدع نتيتسي ىنب لبجب

 الخد ديدحلا اذه نم نويلبجلا ءالؤه ىنجيو « ادوقن لمعتست كئابسلا سفنو « ليخلا اهي

 ةغزاي ىنب لبج ناكس عاطتسا ةقطنملا ىف ديدحلا ةرثكلو . ةريبك ةيمك هنم نوعيبي مهنأل ري

 ىفو . رخآأ عضوم ىف هفصنسو ؛ ىرخأ ىلإ رهن ةفض نم روبعلل « كيرفلت » هبشي أم عنص

 ىلإ اهنولمحي ةديدع ةيعوأ ساحتلا نم نوعنصيو ساحتلاو ديدحلل مجانم ةدع ةلوزج ةقطنم

 هنولمحي ىتلا علسلا نم اهنأل ةعرد ةقطنم ىف نارفأي ساحتلا ةينآ عانص رثكيو . ءاحنألا فلتخم

 ربااو فاحصلاو تانادعمشلا عنصك تاعانصلا ىف ادج ةرهم لامع اهيفر . نادوسلا ىلإ

 :دلب ىفف زوحلا ةقطنم ىلإ دوعنو . ةضف نم تناك ول ا عابت اهعيمجو « ىرخألا ءايشألاو

 ساف ىف اهنوعيبيو ةيفرخلا ىنوألا نم ىصحي ال اددع اهنم نوعنصي ةيلاصلص ةيرث ةغدزم

 رلطألا لابج نيب الوط اليم نيعبرأو اضرع اليم نيثالث ىلاوح غلبي ىذلا ةجرملا بهس لهسيو

 وف محفلا اذه لثمب ىقتلنو « محفلا نم لمح ةئام كانه نوماحفلا جتني ةمخحض تاباغب ةطاحا

 قلتو ( لحكلا ) دمثإلل رخخاو صاصرلل مجنم ةساملجسي قيلازملا رصق ىفو . شئارعلا ةنيدم

 اجشا ةرثكل تيزلا رصاعمو « ةدلب ريغ ىف لسعلا جات ةرثكأ عمشلا ةعانص ة ةريثك ندم ىف

 ملتخم نكامأ ىف ةلينلا راجشأ دجوتو « دولجلا ةغابد لخملابو « دالبلا ءاحنأ مظعم ىف نوتيزلا

 ٠7م



 « فيرلا ةقطنم ىف ةصاخو ةددعتم نادلب ىف نوباصلا عنصي ناكو « ةروكسهو سوسلا ةصاخو

 هنم عنصتو تفارغاو ىنب لبج ىف صقبلا بشخ طبملا ةقطنم ىف ةصاخو ةفلتخم نكامأ ىفو

 ىف !؟ ءزرقلا دود ةيذغتل توتلا راجشا رثكت قطانملا ضعب ىفو . السو ساف ىف طاشمألا

 راغزأو اطبمل ل يقسو ةقطنملا هذه ىف تداولا براوقلا عنص عيشي كلذ بلو ! حاولو

 . نيجارسلاو

 رثكت نطقلا ةعارز رثكت ثيحو « ءاسنلا ةداع اهجسني « سبالملا جسنت ةريثك ندم ىفو

 ىف 0ك رثكي زعملاو مانغألا رثكت ثيحو « السو ةنسماتو راغزأ ىف ام ةينطقلا ةشمقألا
 اضيأو . ةيفوصلا ةشمقألابو خوجلاك فوصلا نم معان عون جيسنب رهتشتو « سوسلا ةقطنم

 قس ىنجت لثملابو « اضيأ سوسلا ىف اك ةيناتكلا ةشمقألا رثكت ناتكلا ةعارز رثكت ثيح

 ةشمقألا ةّسغم لبج ىف ةصاخنو - ناكسلا كيحي كلذلو « ةريبك ةيمك ناتكلا عم زوحلا

 مهواسن هنم عنصت ةموعنلا ديدش فوص ىلع ةغزاي ىنب لبج ىف مهمانغأ نم نولصحيو « ةيناتكلا
 - تارهام ام*واسنو « ةلئامم مانغا ةلدات ةقطنم نم ةزفاو ةزفت ىتنيدمبو « ريركلك ةشمقا

 كلذبو « ادج ةليمج تارامخخو سنارب هنم نعنصيو « فوصلا لغش ىف - نازولا لوقي اك

 مانغألا نم ةريبك ةيمك ةروكسه ةقطنمب لثقابو . ام دح ىلإ نطاجر نم رثكأ لالا نم نحر
 برخملا ىف جيسنلا ةعانص طاشن ىدم روصت ىكلو . ادج ةليمج ةشمقأ اهفوص نم عنصتو

 ةسسوم نيرشعو ةثام اهب نأ ركذ دقف « ساف ىف اهنع نازولا نسا هركذ ام قوسأ ىصقألا
 تاعاق عم راودأ ةدع نم فلم اهنم لك ةريبك ةينبأ عناصملا وأ تاسسؤوملا هذهو نيجاسنلل

 كلتو . بنقلاو ناتكلا جسن لامع نم اريبك اددع ةعاق لك ىوحتو « روصقلا تاعامك ةحيسف

 ىرخأ ةهج نمو .. لماع فلأ نيرشعل لمعل لفكت اهنإ لاقيو ساف ىف ةيسيئرلا ةعانصلا ىه

 رهنلا برق اهمظعم موقيو « طويخلا ( ىضُيبم ) ىراصقل اعنصم نوسمحنو ةئام دجوي ناك

 طويخلا ىلغل ةينبلا ىياوخلاو لجارملا نم ريثكلاب عناصملا هذه زهجتتو ' . اهندو طويخلا لبل
 عئاصم كانه تناك نأ كبالو . لابحخلا هم دخت ىذلا وه بنقلاو . ىرخأ ةيشهم تاجاحلو

 . ةقباسلا عناصملا اهتتمضت تناك اذإ الإ ةيريرخلاو ةيفوصلاو ةينطقلا ةشمقألا جسنل ىرحخأ

 لع رصتقت ا ىتلا ةينأ رمعلا تاشنملا ىصتقألا برغملا ىف دب ىرجملا ىناثلا نرقلا ذنمو

 اهتامامحو اهروصقو اهدجاسمب ندم ءانب ىلإ كلذ زواجتت لب ) ةدودحت ةشأ وأ ع درفم ءانب

 أهءانب أدتيا قدأ ةرابعب وأ ساف ةنيدم ىناثلا سيردإ ىسب دّقف ؛ اهقاوساو اهتاناتسرامو اهقدانفو
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 : هنم برخلا ىلإ ارطشو رهنلل ةيقرشلا ةفاحلا ىلع ارطش : نيرطش وأ نيتودع اهلعجو 191 ةنس
 اهفوقس ءالطو ءاسفيسفلاب اهتراجح ةنيزو اهتويب لامج فصو ىف نازولا نسحلا ضيفيو
 ثيدحلا ىف لسرتسيو « فرخزلا ةريثك تافرش نم قباوطلا ىف امو ىبهذو ىدروزال ءالطب
 ؛ ناولألا ةعونتم شوقنب ةنيزمه فافوقسو ةسوقم مئاعدو ماحنر ةدمعأ نم اهب امو اهزيلاهد نع

 ناكو نييورقلا عماج ىمسملا ريبكلا اهعماجو دجسم ٠١ غلبت ىتلا اهدجاسم نع ثدحتيو
 - لوم كلذبو « بالطلا لع سوردلا هيف ىقلت تناكو ( حابصم ةثامتس ةليل لك هيف لق وي
 تامامحلاو تاناتسراملاو دهاعملاو سرادملا ىف لوقلا طسبيو . ةمخض ةعماج ىلإ - رهزألا لثم
 اهتخأو ةميدقلا ساف ءاجرُأ ىف انب فوطيو « هنيكاكدو هعانصو مخضلا اهقوسو سافب قدانفلاو
 نم رادتسا فيكو « قحلا دبع نب بوقعي نيينيرملا نيطالسلا لوأ اهراوجب اهانب ىتلا ةديدجلا
 ةفاسم لع ةرصبلا ةنيدم ناطلسلا اذه نبا ىنب دقو . ةدحاو ةنيدم امهلعج روس نيتنيدملا لوح

 ىف ريبكلا رصقلا ةنيدم ىبونج اليم ١١ ةفاسم ىلعو ىيرغلا لامشلا ىلإ ساف نم اليم 4
 ىلإ ىضمنو . ىفيصلا مهرقم اهنوذختي - مهمكح ءانثأ ىف - ةسرادألا ناكو راغزا ةقطنم

 ساف لثم ىهو ىربكلا شكارم ةنيدم نيملسملا ريمأ نيفشات نب فسوي سسؤيف نيطبارما نمز
 ع ةرهم نوسدنهم اهعضو تاططخم قفو فسوي أهديش ؛ ملاعلا ىف ةيسيئرلا ندملا نم دعت
 فصيو . نازولا لوقي !؟ ةعانملاو لامجلا ىف ةياغ روس رادجو ابأاب نورشعو ةعبرأ امل ناكو

 فصو ىف ليطيو « اينابسإ نم اهبلج ةدمعأب هل ىدحوملا روصنملا بوقعي نيبزتو ريبكلا اهعماج
 كلمت امو ةيضفلاو ةصاخلا ةيبهذلا اهيلحت هتجوز تعاب دقو « بوقعي هل اهديش ىتلا هترانم
 عضوت ةيبهذ تاحافت ثالث عنصل اهنم هجاوز دنع بوقعي اهل همدق امو ةميرك راجحأ نم
 بوقعي ةفيلخلا نا رك ذيو . شكارم ةبصق فصو ىف نازولا ليطيو « امك ةنيز ةرانملا ةمق قوف

 هئانبالو ح السلا ظفحلو هتيشاحو هسرحل ةفرحزلاو ناينبلا ةنقتم ارصق رشع انثا اهيف ىنب روصنملا
 بوقعي ىنبو ٠ ناويح ةقيدحو ناتسب - اني رم 5 - روصقلا هذه بناجب ناكو ٠ مهميلعتلو
 طابرلا ةنيدمو راغزأ ةقطنم ىف ريغصلا رصقلاو ريبكلا رصقلا ىه « ندم ةثالث اضيأ روصنملا
 هزاتسي ناك تافاضإ نم اهيلع لحد امو ندملا هذه ءانيو . ىصقألا برغملل ةيلاحلا ةمصاعلا
 ءاسغيسفلاب ىنابملل نينيزملا نيقاوزلاو نيراجنلاو نيدادحلاو نيءانبلاو نيسدتهملاو لامعلا نم افالا

 , ةعيذبلا ناولألاو غابصألاو شوقنلاب فرخزملا بشخلاو ةسوقملا مئاعدلاو ماحعرلا ةدمعأبو
 هتسبتقا ام اهقبس امو عانصو تاعانص نم تمزلتسا امو ةمخضلا ةيرامعملا لامعألا هذهو

 ديصلاو ىصقألا برغملا ءاجرأ ىف ةثبنم تناك ىتلا ةيوديلا تاعانصلا نم نازولا نستلا نع
 ناك دقف « مدقلا ذنم ةعساو ةطيشن ةراجتل دعا كلذ لك « رفاولا عونتملا ىعارزلا جاتنإلاو
 ةيلامشلا هلحاوس لع اهواشنأ ىتلا ندملا ىف ىصتقألا برغملا عم مهعلس نولدابتي نويقينيغلا

 . نادوسلا ىلإ امهراجت لفاوق تربع امبرو « عينصلا سفن نوعنصي نامورلا مهفلحخنو « ةيبرغلاو
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 تناكو « ةيمالسالا روصعلا ىف طسوتملا رحبلا بوعش عم هعلس لدابتي ىصقألا برغملا رمتساو

 برغملا بوبحب ةلمحم هنم ةبيآ طسوتملا رحبلا ىناوم ىلإ ةبهاذ ىنتام نييونجلاو ةقدانبلا نفس
 ةدعملا باشخألا نم اريثك لمحت تناك ا « فوصلا طويخبو عمشلابو دولجلابو ىصقألا

 ىناوم ىلإ قاقزلا ربعت نييونجلاو ةقدانبلا نفس تناك ام اريثكو . حاولأو ةدمعأ نيب ريدصتلل

 نوتاي اعيمج ةقدانبلاو نويوتجلا ناكو « علسلا اهلهأ عم لدابعتت طيخنا ىلع ىصقألا برغملا

 نم ىصقألا برغملا علس ةضياقملا قيرط نع املدب نوذحأيو ةفلتخمم ةيبروأ تاجوتنمو ةشمئأي

 طيحا ىلع الس ةنيدم نع نازولا نسحلا لوقيو . كلذ ريغو فوصلاو دولجلاو عمشلاو حمقلا
 راجتلا ءالؤغو ةمهم تاقفص اهيف نودقعيو اهنودصقي نييونجلا راجتلا نم ريثكلا نإ و

 وأ اهباحصأ ضعب تاعدوتسملا هذه عم نوقي اوناكو « الّسو ساف نم لك ىف مهتاعدوتسم

 راجت نم ايرث ايونج نأ نازولا رك ذيو « ليصاخنا نم نوديري ام عمجل اهتاكرش ىبودنم ضعب

 ةقدانبلاو نييونجلل ناك نأ دبالو . ىفوت ىتح ةنس نيثالث ساف ىف هترسأ عم ثكم ةونج

 نم برعلا جورخخ دعب مهيلإ مضنا دقو « طسوتملا رحبلاو طيحللا ىناوم ىف ةلثامم تاعدوتسم
 قطانم ثالثو . نولوألا اهلعحا ىتلا ىناوملا ىف ةصاخخو كنملفلاو زيلجنإلاو نويلاغتربل سلدنألا

 ركسلاو ةيناتكلاو ةيفوصلا ةشمقألا هلهأ ىلإ لمحت تناكو سوسلا ىه « نادوسلا عم رجتت تناك
 ضعبو رومتلاو نارفأ نم ساحنلا ىئاوأ مهيلإ لمحت لمحم تناكو ةعردو « هجتنت تناك ىذلا

 لافقألاو حيتافملاو تيزلاو ةفلتخملا ةشمقألاو رومتلا مهيلإ لمحت تناكو ةساملجسو « ةشمقألا

 دوعت نادوسلا عم ةراجتلا كلت ناكو . قيقرلاو ماعنلا شيرو جاعلاو ربتلاب ةلمحم اهلفاوق دوعتو
 : ىرخأ ىلإ قس نم فلتخي قطانملا جاتنإ ناكو . لئاط ءارثب « ثالثلا قطانملا هذه راجت ىلع

 ساحنلا ةيعوأ ضياقت ةلوزج ةقطنم ىفو ساحنلا ىناوأو حمقلاب ضياقت الئم ةساملجس رومتف

 دلب لكل ناكو « راكز ىنب لبجب عمشلاو ناريتلا دولج لئملابو « لويخلاو لباوتلاو ةشمتألاب
 « تاراجتلا ناولأ ىلع املالخخ نم فرعتنل .. ساف قوس ىف نيكاكدلا ءامسأ قوسنو « قوس
 ةيذحألا ةعابل نوسمحخو ةئام « تابتكملل اناكد نوثالث : طمنلا اذه ىلع نازولا دنع ىلاوتت ىهو

 « ناطيخلا ةعابو عمشلا ةعاب مهدعبو « هكاوفلا ةعابل انكد نوسمخ « ةيساحنلا ىناوألا ةعاب مث

 ءايشألا نيك اك دف. « نطقلا ةعابل اناكد نوثالثو « بيلحلا ةعابو « روهزلا ةعابل انكد نورشعو

 ؛ ريرحلاب ةزرطملا ةيدلجلا تاقاطنلا عانصف ليخلا ناسرأو طويخلاو لابحلا : بئقلا نم ةعونصملا

 ناك د ةئام الو ةليمجلا ناولألا تاذ ةيفرخلا ىناوألا ةعابف نيك اكسلاو فويسلا ةدمغأ عانصف

 تفللاو رزجلا اهيف جابي ة ةريظحف اناك د نونامث مو جورسلاو ةنعألاو تاماجللا ةعابقف مململا ةعابف

 رضخلا عاونأو طيبنقلل نيياشعلا قوسف ؛ مورغملا محللا عيبل نيك اك دف ؛ رضخألا لوفلا ةعابف

 تيزلا ةعابق « لقملا كمسلاو ٍلقلا محللا ةعابف ؛ ةيبالزلا ةعابف « اناكد نوعبرأ هيو ىرخألا

 حبذتو نيرازجلل اناكد نوعيراف « ةظوفحملا ةمعطألاف « نوتيزلاو نبجلاو لسعلاو نمسلاو
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 . اهيجومب محللا عابث ةرشن اهرعسل عنصيو بستحنلا اهصحفيو صاخ خلسم ىف تاناويحلا
 فويس نم ةحلسألا وذحاشف « ناك د ةثام او ةلظيلغلا ةيفوصلا ةشمقألا قوس نيرازجلا دعبو

 صافقأ عانصف « ةزاتمم ىهو « اهنم بيرقلا وبس رهو ساف رهن نم كامسألا ودايصفق . رجانخو
 قيقدلا ةعابف نوباصلا ةعابف « ةفاظنلا ىلع اصرح صافقأ ىف سبحت لب ةقيلط كرتت الو جاجدلا
 سورتلا عانصف « انكد رشع ةعيرأ ةيدلجلا ءالدلا ةعانصلو « ناتكلا طويخ ةعابف شلا ةعابف
 عانصف ليخلا ةوسك نودعي نيذلا نودادحلاف « تاماجللاو ليخلا جورس عانصف ؛ تانجملاو

 ىهو اباب رشع انثا اهب ةريغص ةنيدم ىف راجتلل ىرخأ قوس قوسلا هذه بناجبو . جورسلا
 ةعابل ّىحو ةيريرحلا ةشمقألا راجتل نايحو ع نيئاذحلا وأ نييفاكسالل ناّيح « اّيَح رشع ةسمخ
 ةغمقألا ةعابل نايحو نيطايخلل ءايحأ ةثالثو « ةيفوصلا ةشمقألا ةعابل نايحو « ةيئاسنلا تاقاطنلا
 ةفرخخز نم ةروفضملا اهرارزأو سناربلا ىشاوح ىلع عضوي امل ىحو « ةيئاسنلا ةشمقألاو ةيناتكلا
 نيراطعلا نيكاكدو « اناكد نيسمحو ةئام وحن هبو ةلدايصلاو نيراطعلا قوس لامشلا ىلإو . ةنيزو
 هذه لئامت نيراطع قوس هلك ملاعلا ىف نأ دقتعأ ال : نازولا نسحلا لوقيو « ةنيزلا ىف ةياغ
 نينابصلاو نيناحطلا نيكاكد مث اناكد نوسمخ مهو رباآلا ةعاب نيكاكد اهبتاج ىلاو . قوسلا

 سبلت ىتلا بيقابقلا ةعابف ةدرغملا ريفاصعلاو لكألل ةحلاصلا رويطلا ةعايف « ةينطفلا ةشمقألا ةعابف

 فوص ةعابف « سناكملا ةعابل انكد نوسمخف « ماهسلا عانصف « ةلحوم قرطلا نوكت نيح
 تالاو ليياكملا ةعابف « مهنيكاكدو ساحنلا عانصف « ليخلا دويقو فافقلا عانصف « فارخلا
 هلك اذهو . نيغابصلا قوسف « تابرعلا شئارعو بيلاودلاو ثيراحملا ةعابو « ةداربلاو جلخلا
 برغملاب ناك ام لع لدأل ايقيرفإ فصو هباتكي ساف قوسل نازولا نسحلا فصو نم هتصخل
 اطاشن ميدق نم ةراجتلا ىف هل حاتأ امم « ةبيطلا هضرأ هل اهترفو ىصخت داكت ال علس نم ىصقألا
 . اًجراخو ايلخاد اًعساو ايراجت

 ةأرملا - ىقيسوملا - هفّرلا - ءارغلا

 ءارلا (1)

 دارفألا نم ءايرثألا هيف رثكف « قزرلا نم تابيطلاو تاريخلا ريثك ىصقألا برغملا ناك
 هر هيجو امملوُأ « نازولا نسحلا امهركذ نيلاثمب مهل لثمن نأ عيطتسنف دارفألا امأو « ميلاقألاو
 2( ةمخض دراوم كلمي ناكو « ةرازو سيئر ةلزنتمك هتلزتم تناك ةحاح ميلقإب تيلوك ات ةنيدم ىف
 لوقي م - ريثكلا قفني اميرك ناكو « مهيدل اريثأ لظيو مهدو بسكيل سانلا ىلع اهقفني ناكو
 ناسنإ هتدلب ىف نكي ملو « مهتاجاح ءاضقل هلامب هتدلب لها دعاسيو «٠ تاقدصلا نم - تازولا
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 اهب ناكو ةروكسه ةقطنمب تسادوغات ةنيدم ىف ىناثلاو . هدلاو ةلزنم هلزني الو هبحي ال دحاو
 ىمعأ هيجو - نازولا لوقي أك - وهو « اهريمأ مهلبنأ ناك امبر « ةليبنلا تايصخشلا نم ددع
 المخد اهتم دمتتسي «زعملاو متغلا نم سأر فلأ ةئام نم رثكأ هيدل ناكو « اريبك ءاخس ىخس

 . نمسلا نم اردق هل نومدقيو « نبجلاو بيلحلا ةاعرلل كرتيو « اهفوصو اهرعش نم اريبك
 عيطتسنف ندملا امأ « الئاط ءارث ةيرث قطانم وأ ميلاقأو ندم كانه تناك دارفألا ءارث راوجبو

 برتقت تناك ىتلا ناملا ىتحو مهتاراجت نم كورثي اهراجت ناك ذإ « ىناوملا ندم اهنيي زيمت نأ

 تناك دقف افنأ ةروكذملا تيلوكات ةئيدم لثم ءارثلا اذه نم بيصن الاتي ناك اهرواجت وأ اهنم
 29 . ريبك ءارثب اهلهأ ىلع كلذ داعف طيحملا برقب تفسناتلا رهن بصمب روفا ءانيم رواجت
 امث وحنب تيلوكات ىبونج سيكداه لثم ةراجتلا نولوازي اهلهأ نكلو ءانيم ةدلبلل نوكت ال
 7 ناك نازولا لوقيو « ءارثلا نم ليلق ريغ ىلع اونك كلذلو اراجت اوناك اهلهأ نإف ٠ لايمأ

 عتاصملا باحصأو راجتلا رابكب كلاب امو . مهسبالم ىف قنأتلا لك نوقناتي اوناكو ناسح لوي

 ناك بير نودبو « نيينيرملاو ةسرادألا ةمصاعو ىصقألا برغملا سورع ساف ىف ةمخضلا
 لخادلا ىف ليمج ناتسرام اهب ناك هنأ نازولا ركذو « تارشعلاب نودعي اهيف نورسوملا ءاينغألا
 ةديج مامح ةئام اهب ناكو « نيلوبخملا نيتاجملل ةصصخم فرغ ضعب اهب ناكو « جراخلاو

 لاجرلل تاعاس اهيف صصختف ةكرتشملا تامامحلا امأ « ةصاخلا نهتامامح عاسنللو « ناينبلا
 نوموقيو هنطب وأ هرهظ ىلع ىقلتسي اصخش مامخملا مدخخا لسغي امنئيحو « ءاسنلل تاعاسو
 ساقب ناكو . ناردألا عزني ىفوص سيك لثم تاوداب انايحأو ةطشنم مهارملا نم عونب هكيلدتي
 اهضعبو « قباوط ةثالث نم قدنفلا فلأتيو ةياغلل ةمخف تناك اهنإ نازولا لوقي قدنف انثأم

 . اهمزاي ام لكو ءام كربب اعيمج زهجتتو « رثكأ وأ ةفرغ نيرشعو ةئام ىوحي ذإ ادج حيسف
 ؛ امورب رضحلا رْيَد ىف لائيدركلا رصق ىف الإ اهلئامت ةينبأ ايلاطيإ ىف ري مل هنإ نازولا لوقيو
 قبلا دبع نب بوقعي اهانب ىتلا روصقلاب ديشيو « ىشمم ىلع لطت اهلك فرغلا باوبأ نإ لوقيو
 نع انثيدح ىف انب رم 5 ساف ىلإ اهفاضأ ةنيدم لب اروصق تسيلو « ةينيرملا ةلودلا سسُرم
 رك ذي ؟ - دهعم ءاشنإ ىلع نانع وبأ ىنيرملا اهناطلس قفنأ دقو « ىضاملا لصفلا ىف نيينيرملا
 . ةينيرملا ةلودلا هب عتمتت تناك عساو ءارث ىلع لدي ام « رانيد فلا نينامثو ةئامعبرا - نازولا

 نع نازولا ثدحتيو « ةيدعسلا ةلودلاو نيدحوملاو نيطبارملا ةمصاع شكارم ةئيدم ساف لثمو

 نمو اينابسإ نم اهبلج ةدمعأ نم كرألا ةعقوم بحاص ىدحوملا روصنملا هب هنيزامو « اهعماج

 نم هتيروطاربمإ نإ لوقيو « ارصق رشع ىنثأ ةبصقلاب ىنبو ايندلا بئاجع ىدحإ تناك ةرانم
 رشع ةسمخ ىلإ اضرعو اموي نيعست ىلإ الوط اهقارتخا جاتحي سلبارط ىلإ سوسلا ىف ةسام
 ىدحوملا روصنملا دهع ىف اهنع ءارثإ لقت ىدعسلا روصنملا دهع ىف ةلودلا نكت ملو « اموي

 لامعلا لعج امم «؛ لامحألاب اهنم هيلأ | ىّبِحي بهذلا ناكو ىبرغلا نادوسلا دالب تف ىف عسوت دقف
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 برضل ةقرطم لماع لك ديب لماع ١ # .ءو اهيف ناك هنإ ليق ىتح « توديارتي هتكسراد 8

 . ىبهذلا روصنملاب بقل كلذلو « ةيبهذلا ريئاندلا
 نع هلوقي ام كلذ نم « ىصقألا برغملا ىف قطانملا ءارث نع انثدحيل ارارم نازولا فقوتيو

 ةرامع اونب دقو . ماركلا ءالبنلا نم ديدع اهنكسي ناك هنأ نم ةلاكد ةقطنم ىف ناولوب ةقطنم
 ةرفاو ريداقم جتنتو ةبصخ مهضراو « ةرخاف ةفايض راد نوكتل مهتقفن ىلع ةديدع فرغ اهيف

 دصحخيو راقبألا نم جوز ةئام وحن مهنم درف لك ىدل ذإ « امل دادع ال ةيشام مهدنعو حمقلا نم
 ةلاك د ةقطنم لثمو ٠ لمح فاللا ةثالث هنم دصتخي نم مهنمو حمقلا نم لمح ةئام ىداعلا درفلا

 دولجلا نمو ةليمجلا ةيفوصلا ةشمقألا نم اهنم منْصُي امو اهمانغأب ةروكسه ةقطنم اهئارث ىف

 نم اريثك ءارثلا لمشيو . ليخلا جورس ةعانصب ىنعتو تيزلا لوصحم نم ةرثك اهبو ةيبرغملا
 بايثلا وأ تاءايعلا نم عون ىهو سئداربلا عنصب ةرفأو ةزقت اهنيدم رهتشتو « ةلدات ةقطنم ىحاو

 هنم طاخي الو « احوتفم مامأ نم كرتيو قنعلا ىف كلسيو اهتوسنلق عم ةدحاو ةعطق جستت

 ةقطنم لكملابو . اهتيشامو اهرامثو اهبوبح ةرفول ادج ةينغ ساف ةقطنمو . ردصلا لباقي ام الإ
 0 : , هج - ٠ . و م

 عم عيدب بانعو روذبلا نم ولخي نامرو ةحئارلا ىكز لجرفس نم ةبيجعلا اهرامثل سانكم

 نوجتني ام هيلإ نولمحي سوسلا راجتو « ىبرغلا نادوسلا عم ةعساولا اهتاراجتب ةعردو ةساملجسو

 مهرومت ةساملجس راجت لمحيو « ناتكلا ةشمقاو خوجلا نم نوعنصي امو رومتلاو ركسلا نم

 ةرخخأفلا مهرومت ةعرد راجت مهيلإ لمحو 6 ةيبرغملا تاجتنملاو ةيفوصلاو ةينطقلا ةشمقالاو

 . اعساو ءارث قطانملا هذه راجت ىلع كلذ رديو « قيقرلاو ماعنلا شيرو

 هفرلا (ب)
 راجتلا نم اهدارفأ ضعبو اطودو اهقطانمو ىمقألا برغملا ندم ضعيل لئاطلا ءارثلا اذه

 نع هئيدح ىف نازولا نسحلا ىلإ عجري نمو . هفرلا نم ليلق ريغ ىلإ هتعيبطب رجي راجتلا ريغو
 ءاتشلا ىف نوسبلي نومرتحم سانأ مهنإ لوقي هدجي اهءالبنو اهنايعأ ديريو ساف ناكس سبالم

 مسجلاب ةقصتلم ةقيض ( تيكاج ) ةرتس نم نوسبلي ام فلاتيو « اشنملا ةيبروا وج نم ابايث

 نم اطاخم اضيرع ابوث ةرتسلا كلت قوف نوسبليو « صيمقلا قوف نم رّرمت « ماكأ فصن اهل
 نم طاخيو قنعلا ىف كلسي ماكأ هل بوث ىهو « ةيباشقلاب ةبراغملا دنع فورعملا هلعل ) مامألا
 , ليلق ذنم هانفصو ىذلا سنربلا بوثلا اذه قوف نوعتصيو ( قنعلا ةحتف الإ هنم كرتي الو مامأ

 ةمامع ةوسنلقلا كلت قون نوفليو « نينذألا ىطغت الو هتوسنلق عم ةدحاو ةعطق جسني هنإ انلقو
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 : ناتك نم الورس نوسبليو « ةيحللا تحت نم رمتو سأرلا لوح ٍناترم ىّرْطت سشامق نم
 نوسبلي بعشلا ةماع نإ نازولا لوقيو . ءامنش مهدأيج نوطتمي امدنع اع مهمادقأ ىف نوعضيو

 هركذ ام كلذ نم قدأ ناك امبرو. هنع انملكت ىذلا ( ةيباشقلا ر بوثلا نودب اًسنربو ةرتس

 لاجرلا هب لمتشي طيخم ريغ فوص نم ءاسك نوسبلي اهلهأ نأ نم ىرخأ ةيبرغم نادلب ىف
 ء ادج نسح ٌمادنه ءاسنللو » : نازولا لوقي . نييرصملا ءامدق دنع ىرن ام وحن ىلع ءاسنلاو
 فيصلا ىف نسيليو « لاجرلا باوثأك مامألا نم ةطيخم ماكألا ةضيرع ابايث ءاتشلا ىف نسبليو
 نهلجرأ لك ىطغت ةليوط ليوارس نسبلي نهتوي نم نجرخيامدنعو « رانزب هنقوطي اصيمق
 نهناذا ىف نعضيو « ىناتك ٍشامق ةعطقب هجولا ىطغتيو ٠ مسجلا رئاسو سأرلا ىطغي ارامجخو
 . نهمصاعم ىف ةيبهذ رواسأ نعضيو « ادج ةعيدب ةميرك ةراجحب ةعصرم ةريبك ةيبهذ تاقلح
 ريشي امئادو . نهلجرأ ىف اهلثم نعضيو ةضف نم رواسأ نسبليف تافيرشلا ريغ نم ءاسنلا امأ
 ةيبعشلا لحلا ىه تناك اهنأكو « ةيضف لحب نيزتت تناك ةارملا نأب ةفلتخملا نادلبلا ىف نازولا
 ةيفوصلا ةشمقألا عيبل ةريثك نيكاكد نم هب ناك ام ساف قوس نع ثيدحلا ىف اني ٌرمو « ةعئاشلا
 فرخزلا نونف لكو ةيئاسنلا تاقاطنلا | عيل كاك“ نم كانه ناك امو ةيئاسنلا ةيريرحلاو ةيناتكلاو
 ةحئافلا حئاورلاو ةراطعلا عاونأ لكو نهسبالمل ةنيزلا نم

 عوبسألا ىف نيترم محللا لوانتت بعشلا ةماع نإ لوتقيف ءاذغلا نع نازولا نسحلا ثدحتيو

 : ةيموي تابجو ثالث مهلو . مهتيهش بسح مويلا ىف نيترم هنولوانتيف ءاينغألاو نايعألا امأ
 فلاتتو ةريهظلا ةبجوو « هكاوفلا ضعبو حمقلا قيقد نم ءاسحو زبخ نم نوكتتو حابصلا ةبجو
 : قولسملا محللا نمو ةمعطألا ضعب نم فلأتتر ءاسملا ةبجوو « ةطلسو نوتيزو نبجو زبحخ نم
 ىلإ لوحت ةنيجع وهو « ءادغلا ىف هنولكاي دقو « ءاشعلا ىف هيلع نوبظاوي مهو ىسكسكلاو
 . محللا عم ةيلغم داومبو نمسلاب :ئقست اهجضن دنعو راخبلاب خبطتو « تابيبح

 ىتبعل اوراتخا دقو « مهتاقوأ اهب نوعطقي بعل نم ىصتألا برغملا ىف نيهفرملل دبال ناكو

 برح ىهف « برحلا ةروص لثمت جنرطشلا ةبعل نأ فورعمو « امهب نولستي درنلاو جنرطشلا
 , اهنع عافدلل ةيبطو ركسع وأ قذابيو داوقلا ضعبو ريزوو للم ةهبج لك ىفو نيتهبج نيب
 درنلا امأ . امامت برحلا ىف ام امهادحال رصنلا بتكيو « اهتلباقم ىلع بلغتلا ةهبج لك لواحتو
 روهش ددع ىلع لدت طوطخلا فصنو مويلا تاعاس ددع ىلع نورشعلاو ةعبرألا هطوطخ لدتف
 ىف سانلا ظوظح ىلع رهزلا اتعطق لدتو « مايألاو ىلايللا ىه ضيبلاو دوسلا هتراجحو «٠ ةنسلا
 ناطلسلل مهديصي ناكو ؛ دوسألا عارصل احرسم اهلهأل اهنيطالسو ساف كولم ًاشنأو . مهايند

 تناكو « ةجرفلل ساف لهأ اهوح فطصي ةعساو ةحاس حرسملا ناكو . نوهرز لبج وصانت
 : ةلوهسب كرحتيو هيف فقي لجرل اهنم لك لخاد عستي ةريبك قيدانص ةدع ةحاسلا ىف ّفّصَت

 -نازولا لوقي 6 - دسألا قلطي ذئدنعو « حلسم لجر هيف سلجيو ريغص باب قودنص لكلو
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 اذإ ىتح « هاري نيح دسألا هيلإ قلطنيو هقودنص حتفب لاجرلا دحأ موقيو « ةحاسلا ىف اًرح
 ءىلتمي ىتح لب دسألا بضغي ىتح « هلثم عينصلا سفن عنصي لجر لكو « بابلا قلغأ هنم اند
 دسألا نيبو هنيب بشنتو « ةحاسلا ىلإ روث لخدي ذغيحو « هتروثو هبضغ هب دتّشُيو ابضغ
 دهشملا ىهتتا دسألا روثلا لتق اذإو « قفصيو جَّرهي روهمجلاو « فنعلا ةديدش ةيماد ةكرعم
 : هتزرابل مهقيدانص نم نوحلسملا لاجرلا هيلإ جرخي روثلا دسألا لتق اذإو « كلذ دنع ىحرسملا

 ء« فصنو عارذ هلوط ديدح نم لصنب ىهتنت ةبرح لجر لك عمو « الجر رشع انثأ ةداع مهو
 ىلع قوفتي دسألا نأ ادب اذإو « مهددع ناطلسلا صقن احضاو دسألا ىلع مهقوفت ادب اذإو
 دححأي كتفي نأ ةيشحخ مهتافرش ىلعا نم هيلإ ماهس ديدست ىلإ هعم نمو ناطلسلا دمع لاجرلا

 « جرمو جره نم هب لصتي امو ريهامجلا قيفصت نبي ةبعللا ىهتنت كلذبو . توميف « نيعراصملا
 0. ةليدج ةوسكو ريئاثد ةرشع : عراصم لكل ةزئاج ناطلسلا حنميو

 "9ىقيسوملا (ج)
 ىقتلن ال ذإ « ةيدعسلا ةلودلا نمز ناك ىصقألا برغملا ىف ةيقيسوملا ةضهنلل نمز لوأ

 رشع سداسلل لباقملا ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف نمزلا اذه لبق اهباحصاو ىقيسوملا نع رابخأب
 نع ةديعب تلظ اهنأ ريغ « ةركبم ةيقيسوم ةضهن سلدنألاب ناك هنأ فورعملا نمو « ىداليملا
 امنأكو « اهيلإ اوعمتساو كانه هلهأ ضعب لزن نيح الإ اكيش اهنع فرعي ال لظو ىصقألا برغمل
 طوقس دعب ىربكلا مهترجه هيلإ اورجاهو نويسلدنألا هحستكا ىتح ىصتقألا برغملا رظتنا

 بيليف دهع ىف - انب رم ا" - ةرجحلا هذه تعستاو ىرجملا عساتلا نرقلا نم ةرخاب ةطانرغ
 دهع ذنم رهدزت تذخأ ةيقيسوملا ةضهنلا نأ ىلع « ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا لئاوأل ثلاثلا
 (م ١هال4 - اهمال مه و١8 - 954) بلاغلاب بقلملا ىنيرملا ىساطولا هللا دبع ناطلسلا
 اهعطق وأ اهبون لكب ةيسلدنألا ىقيسوملا تاعاقيإ ىلع نوظفاحي ةبراغملا نييقيسوملا دجن ذإ
 ةبيرغ - دصرلا - ناهبصألا - ليذلا دصر - ةياملا- ةياملا لمر ىهو « رشعلا ةريبكلا ةيقيسوما
 مسا ذئنيح قلأتيو . قاشعلا - مجعلا قارع - ىقرشلا زاجحلا - ريبكلا زاجحلا - نيسحلا
 لاقيو « ىساطولا هللا دبع ناطلسلا ةيشاحو ساف لهأ نم ةلطبلا ىلع جاحلا وه ريبك راقيسوم
 ىدحإ تحبصأ كلذبو « لالهتسالاب ةامسملا ةرشع ةيداحلا ةبونلا ةريبكلا تابونلا ىلإ فاضأ هنإ
 مث ةقوجلا سيئرل تالآلا ىدحإ ىلع حاتتفا اهيلي ةقوجلل ةيقيسوم ةمدقمب ةبونلا ادبتو « ةرشع
 ىهو «ماسقأوأ نيزايم ةسمح ةبون لكلو « ةبوتلا نيزايم ماغنأ أدبت مث . ةقوجلل ةيقيسوم ةيشوت

 حانلا ةترول ةروصم ةعبط ) كلئاحلا نيسحلا نب دمحم دبع ذاتسألل ةيبرغملا ةيسلدنألا ىقيسوملا باتك رنا )١(
 . (م ١98١ ةجطض . قاريقرلا مالسلا دبع ةفاقثال ىمطولا سلجملا رشن ) ليلجلا دمع نب زيرعلا
 كئاجا شانك مجارو ( تيوكلاب فادالاو نوسلاو
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 اهدشني تاداشنالا ضعب نيزايملا هذه للختتو .جردلاو مادقلاو ىحئاطبلاو مئاقلاو طيسبلا

 قيقر نم نوكت اهيف ىهو ىوبنلا دلوملا دئاصقل ةبحاصملا ىقيسوملا ىف ةصاخو .درفنم راقيسوم
 نوكت انايحأو عوبطلاب ةامسملا نازيملا تاعاقيإب ديشت اهريغ ىفو «ىرتششلا لثم ةفوصتملا راعشأ
 ىف لباقتو عبط اهدرفم عوبطلاو . نيعمتسملا نع جيورتلا تاداشنالا هده نم ضرغلاو .الزغ

 وهو درفم اهثمو « ىبرعلا قرشملا ىقيسوم ىف ةفورحملا ماقم ةملك ةيبرغملا ةيسلدنالا ىقيسوم ا

 « بنجملاو مجعلاو دصرلاو لمرلاو مومزملاو ناهبصألاو دنكروزلاو راصحاو نيسحلاو قاشعلا

 . تسرلا ملس وأ ةكيصلاو ىقرشملا زاجحلاو مجعلا قارعو برعلا قارع وه. « جورمم اهنمو

 دنع انيأر ا بونلا ةلمككت نيينيرملا نييساطولا دهع دم ةبراغملا نويتيسوملا لواحو

 فاضأ هنمز ذنمو . ةديدجلا ةيبرغملا لالهتسالا ةوب هتفاضإب ةلطعبلا ىلع جاحلا راقيسوملا
 ددرملا ىبعشلا ءانغلا نع أشن جردلا وه اديدج اناريم - ةعبرا تناكو - نيزايملا ىلإ ةبراغملا
 تالآلا كلذ نم « ةيقيسوملا تالآلا ضعب كلذ ىلإ اوفاضأو . اياوزلاب ركذلا تاقلح ىف
 ىفو ةيرتولا تالالا ترمتساو . ىناطلسلا بكوملاب ةيركسعلا قوجلا ضعب ىف ةيساحنلا

 ةكوبردلا امهيلإ تفيضاو قىرلاو فدلا اهتمدقم ىفو ةيرقتلا تالالاو « نوناقلاو دوعلا اهتمدقم

 ىقيسوملا هذه ليجست ىف لوألا رضفلاو . ريمازملاو ىانلا اهتمدقم ىفو حفنلا تالاو «ةيبرغملا
 كلت ىلع ىشخي ال ةيمحلا هتراثآ ىذلا كئاحلا نيسحلا نب دمحم ىلإ عجري ةيبرغملا ةيسلدنألا
 شانك ه اهيف هفيلأتل م ١.٠8١/ه ١75١4 ةنس ىربناف اهماغنأو اهناحلأل عايضلا نم ىقيسوملا
 ةبون ةرشع ىدحإ ةلطبلا ىلع جاحلا ةبونب ةغلابلا ىقيسوملا كلت تابون هيف الجسم « كئاحلا

 ( ةيمغنلا اهتاماقم وأ نيزايملا هذه عوبطو « ةبونلا ءازجأ اهنم فلأتت ىتلا ةسمخلا نيزايملاو
 تظفاح كلذبو « ةيبرغمو ةيسلدنا تاحشوم ةدع نم دهاوش ماقم وأ عبط لك عم ركذيو

 هلمع ناك كلذيو « كئاحلا اهيلع ظفاح قدأ ةرابعب وأ تاحشوملا كلت لع ىقيسوملا هذه
 عايضلا نم هامحو ةيبرغملا ةيسلدنألا ىقيسوملل قيقدلا ماظنلا هيف مسر دقف اجودزم هشانك ىف
 . ةيبرغملاو ةيسلدنالا تاحشوملل ةيئانغ صوصن نم ةريبك ةفئاط هيف تبثأ اك

 (أ)ةأملا عد )

 « ةيرحلا نم ليلق ريغي ىظحت تناك اك « اهتماركب ميرك روعشب ىظحت ةيبرغملا ةأرملا تناك
 : ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةايحلا ىف هرثأ كلذل ناكو « قرشملا ىف اهتحخأ اهب تيظح املق ةيرح ىهو

 عماج ءانبل ميظعلا اهعربتو ةيسنوتلا ةيرهفلا نينبلا ما نع هانرك ذ ام كلذ نم اناقلي ام لئاوآ نمو

 نب دمحم ةلصلاو لوصوملا ىباتكل ةلمكتلاو ليذلا باتك ءرجلا ىف ةفلتخم عضاوم ةييرغملا ةأرملا ىف رظنا )١(
 . ( طابرلا عبط ) ىشكارملا كلملا دبع ذاتسالل ىبرعلا بدالا ىف ىبرغملا غوبتلا باتك نم لوآلا

 نم نماثلا رفسلا نم ىباثلا مسقلاو . نونك هللا دبع
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 نب فسوي ةجوز تناكو . مويلا ىلإ سافب ىربك ةعماج ىلإ لوحت ام ناعرس ىذلا سافب نيورقلا
 عفتناو ابئاص امئاد اهيأر ناكو ع مكحلاو ةسايسلا ةفد هعم ربدت تنناكو ةفيصح ةديس نيفشات

 بيز ةزعلاب اروعشو ةفاصح اهنع لقت ال تناكو . هكلمو همكح تيبثت ىف اهتايح ىف اهب
 تناكو ( سلدنألاو ةطانرغ ماح نيفشات نب فسوي نب ميمت ةجوز تيولفات نب ميهارإ تنب
 . ةريثك رب لامعأ او « ةنانط ةديصق اهيف ىسلدنألا رعاشلا ةجافخ نبالو « ءارعشلا زيجت
 . تاقدصلاو ريخلا لهأ نم تناك نيفشات نب فسوي نيطبارملا ديس تنب ةميمت امهتلكاش لعو

 ايلاو لظ ىذلا ركب ىبأ نب ريس ةجوز « نيفشات نب فسوي ىخأ تنب ءاوح نهتايلضف نمو
 رضاحت ةيعوبسأ ةودن اهرصق ىف ميقت تناكو /0٠01 ةنس ىتح ةنس نيرشعو اعبس ةيليبشإ ىلع
 ىمعاللو « ةريثك ائاطعو رزئاوج مهيلع غبستو ؛ مهراعشأ ضعب دقنتو ةيليبشإ ءارعش اهيف
 تاديسلا نمو . سلدنالا نع انباتك ىف هتمجرتب ةروكاذم ةعيدب ةديصق اهحدم ىف ليطتلا

 نبا ةجوز نيدحوملا ناطلس نمُوملا دبع نب فسوي تنب بنيز نيدحوملا دهع ىف تايلضفلا
 تناكو ىلوصألا ميهارإإ ني هللا دبع ىبأل مالكلا ملع ىف تذملتت صفح ىبأ نب ديز ىبا اهمع
 بهذملا رشن ىف لضف املو ةيرعشألا ةئوريحخ بعشلا تاديس نم نهنمو . نأشلا ةهبان ةملاع

 ةسردملا بحاص نسحلا ىبأ تنب ميرم ثيدحلا ملع ىف نهنمو « شكارم ءاسن نيي ىرعشألا
 تيب نم تاييدألا نمو « ةيلاك دلا نوميم تدب ةينم - تاريثك نهو - تافوصتملا نمو « ةتبسب

 ةينبسلا نسحلا نب دمحم ىبأ تنب ريزعلا ةمأ بعشلا تاديس نمو « ةلّْيَمُر نيدحوملا ماكحلا

 . ةرعاش ةبيدأ تناكو ىسافلا رجاتلا تنب ءاسنلا مأو رمع نب صفح ىبأ ىضاقلا تنب ةصفحو
 دمحم تدب ءىنئاه مأ ةهيقفلا ةينيدلا مولعلا ىف نيينيرلا نمز تاغباتلا تايلضفلا تاديسلا نمو
 ىزاغ نبا خيشلا ةدلاو نانجلا تنب ةمحرو قورز خيشلا ةدج نينبلا مأ ةهيقفلاو ىسودبعلا
 ىلاجنطلا دمحأ تدب نسحلا مأ تاييدألا نمو « ىوبنلا ثيدحلاو هقفلا ىف تاريثك نهريغو

 بطلا ىف ترهتشاو « ىئانزجلا بيعش نب دمحأ ةجوز حبصو نييفزعلا تيب نم ةيفزعلا ةيفصو
 ىف ناشلا ناك ا رهز ىنب ءاسنب اصاخخ بطلا دعي مل كلذبو . ةيتبسلا رايجلا تنب ةشئاع
 ركذيو . ىنيرملا رصعلا ىف تايبرغملا ءاسنلا ىلإ هيف قذحلاو هتفرعم تلقتنا دقف « نيدحوملا رصع
 نأ م 4١5٠/ه 597٠ ةنس وحن نيينيرملا نييساطرلا رصع ىف ةعرد ةقطتم راز ىذلا نازولا
 دهع ىف ركذن نأ انب ىرحو . نايتفلاو تايتفلل سرادملا تاملعم رودب نمقيو نملعتي اهءاسن
 ىراصن نم اهتيحان نيصحتل نواشفش ةنيدم طتخم دشار نبا لع تنب ةشئاع ةديسلا نييساطولا

 طبض ريخ اهتطبضو هدعب ناوطت تمكحف ئفوتو ناوطت ةنيدم ماح تجوزت دقو « ةتبس
 ىساطولا دمحأ ناطلسلا اهتعاجشب بجعأو ةسايس نسحو ءاهدو ءاكذب ةتبس ىراصنل تّدصتو
 . م ١١14١ /ه 515/8 ةنس اهب نرتقاف

 ةريفسلا ةينامحرلا ةباحس نهنم 2« تاريثك تايلضف تاديسب نييدعسلا رصع ىف ىقتلنو
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 اهنبأ ةدعاسم ةراشبلا كلت لمح ءازج ةبلاط ةيئامثعلا ةلودلل سنوت حتف ىرشبب ةناتسالا ىلإ
 : ةينامثعلا ةلودلا اهتباجأو هدلاو كلم ةداعتسا ىف رئازجلا نم ةيئامثع ةبيتكب كلما دبع
 شكارم ةبصقب اهتدايت ىف ةميظع ةلاسب ميرم هتخأ تدبأو . كلملا ناجلوص ىلع لوتساو
 ةدوعسم ترهتشاو . كلملا دبع اهيحأل رصنلا مهب ققحم ةامرلا نم ىدنج فاالا ةئالغل

 دجسملا شكارمب ةدلاخلا اهتاشنم نمو « ةريثك ةيريخ لامعأب ىبهذلا روصنملا ةدلاو ةيتيكزولا
 نبا ةدلاو نارمع نب دمحأ تنب ةشئاع ىوقتلاو ملعلاب ترهتشاو « ةلاكذ بابي عماجلا
 رجح تنب ةفيرعلا نييدعسلا دهع ىف تايلضفلا تاديسلا نمو . فورعملا خرؤملا ركسع

 ءاسنلا عم لماعتلاو ماعطلاو سبالملل ةيراضحلا ةروصلا ةيدعسلا ةرسالا ميلعت ىف لضف الو

 ةديسلا نيبولعلا رصع ىف تايلضفلا تاديسلا نمو . ودبلا نم ساف ىلإ اوءاج دق اونك ذِإ
 ةفيصح تناكو ع ةعراب ةبيدأو ةملاع ةهيقف تناكو ( ليعاع»إ ناطلسلا ةجوز راكب تنب ةثانح

 « بئاصلا ىأرلاب امئاد هيلع ريشت اهجوزل ريزولا معن تناكو « هضرعو ىأرلا ءادبإ نسحت
 ةنس تيفوت « ريخلاو ربلا لامعأو تاقدصلا نم اهجح ىف ترثكأو تجحو

 ةنس ةافوتملا ىتنكلا راتخملا ةجوز تاملاعلا تاهيقفلا تاديسلا نمو . م :١74 /ه ١8

 هقفلا ىف ىرصملا قحسإ نب ليلخ رصتخم ءاسنل سردت تناكو م ١م١٠8مه 15

 ىف امل مجرتو « لاجرلل هسردي ىتنكلا ركب ىبأ نب راتخملا اهجوز ناك امنيب ىكلالط
 ةخيشلاو دلاولا خيشلا بقانم ىف ةدلاتلاو ةفراطلا : هباتك ىمسو « دمحم امهنبا دحاو باتك
 ىلوألا ميلعتلا لاجم ىف تاملعم امئاد كانه ناك هنأ نونك هللا دبع ذاتسألا ركذيو . ةدلاولا
 . ةيرورضلا مولعلا ءىدابمو ميركلا نارقلاو ةءارقلاو ةباتكلا راغصلا دالوألاو تانبلا نملعي
 ميظعلا رودلا ىلع لدي ام ميلعتلا اذهب ضهنت ةهيقف راد نم ندملا ىف ىحرلخي نكي ىملو

 . ةفرعملا رشنو ءشنلا ميلعت ىف ةيبرغملا ةأرملا هب موقت تناك ىذلا
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 ةيرهاظلا - ةلزتعملا - ةيرفصلا - ةيكلاملا

 ةيكلاملا (1)
 ذإ « ىلوألا ةئالثلا ةيمالسالا نورقلا لاوط ةيسنوتلا ةيقيرفإب ىدتقي ىصقألا برغملا ناك

 لك ىف نولحري يناثلا ىرجمملا نرقلا ف اهواملع ناكو « هعيمج برغملل دئارلا ربتعت تناك

 امامإ هسفن كلام ناكو « هقفلا راد دّعَت كلام نمز ىتح ةنيدملا تناكو « جحلا ةضيرف ءادأل ماع
 هنودصقي ةيقيرفأ ءاملع ناكف ( أطوملا هيراتك ةف فلويو ةسورد 5 ىقلي َ هتمئا نم اريبك

 نمحرلا كيع مهتم لكم ىفو - نويرصملا هذيم'الت هفلخو 4 أطوملا هباتك ذيخأو هنع 7 | يأ

 ضع



 هقفلا ةمئأ لع اوذملتتو اولحر !؟ هيلع نوذملحيو هيلإ نولحري بالطلا ناكف -- مساقلا نيا
 ناكو « ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ىكلاملا بهذملا راهدزا بيس كلذ ناكف . رصم ىف هدعب ىحلاملا
 نب نمحرلا دبع هذيملتل بهذملا ىف بانك هعم سرديو اهيف سردي ناكف اهيلإ لمح دق أطوملا باتك
 هنطوم ىف هذيمالت ىلإ نونحس هنع اهلمحو ةنودملا هامس . ةريثك اعورف هيف عّرف ىذلا مساقلا
 ىلإ نومدقي ىسلطألا طيمما ىلإ سنوت نم ةذمالتلا ذخأو . نونحس ةودم مساب هيلإ تبسنو
 . م 804/ه 55٠ ةنس هتافو دعب ىكلاملا هقفلا ةلمح نم هبارضأو نونحس ىلع ةذملتلل ناوريقلا
 هنوعيشيو ىحلاللا بهذملا بالطلل نوسرديف ىصقألا برغملا ىف مهتطاوم ىلإ نودوعي اوناكو
 هئانبأ نم هفلخش نمو ةيسيردالا ةلودلا ءىشنم سيردإ نأ انظ نظأو . مهنادلب ىف ىانلا نيب
 كلام بهذمب هقفتلا لإ ساف ريغو سافب ىصقألا برغملا ىف ١ مهاياعر نوعفدي اوناك هدافحأو
 ىلع ةروثلا ةكمب نلعأ نيح ةيكزلا سفنلا دمحم عم فورعملا هققومل بهاذملا م هريغ تود
 هللا ديع نب دمحم ةيكزلا سفنلا ةعيابمو روصنملا ةفيلخلا ةعيب نم للحتلاب سانلا ىتفا ذإ « روصنملا
 لع ءاضقلا دعب ةيلاتلا ةنسلا ىفو م 76/١4 -ةنس بلاط ىبا نب ىلع نب نسحلا ليلس
 هبرضو « هيأيث نم هدرجو اكلام ةئيدملا ىلاو ناميلس نب رفعج  ىعدتسا ةيكرلا سشنلا ةروث
 ىسصتأل برغملا ىلإ سيردإ همع ةيكزلا سفنلا ةروث قافخإ بقع ٌرفو . هاوتف ىلع اباقع طايسلاب
 : هيأ نبال هاوتف ريبكلا هيقفلا كلال ىعري نأ ايعيبط ناكف « ةيسيردالا ةلودلا سيسأت عاطتساو
 كانه عيشي ىكلاملا بهذملا لعج امم « هبهذمب هقفتلا ىلإ بالطلاو ءاملعلاو سانلا عفدي نأو
 . ىرجملا كثلاثلا ترقلا لدنم ةوقب

 هقفلا 2 همالغأ ىصتقألا برغملل محبب تح ىرجملا عبارلا ترَملا ىلإ لصن هيأ نحنو

 لخدأ ىذلا ىرصبلا نوره وبأ مهنمو ؛ ةفلتخملا لئابقلا ىفو تدملا ىف هنوسردي ىذلا ىحلاملا
 هيث لمح نب بوياو ةرم لوألا ىصقألا برغم لا لإ ىرصملا ىحلاملا هيقفلا زاوملا نربأ باتك

 ةنودم ىلع قيلعت هلو 1 نلف هيلا هانم نب دو نيمشللا هيقف زرخ 0 ىلأو ةدماصملا

 ا فلا ةسراد ىف 0 0 طشنيو ٠ رصتخملاو رداوتلا : يع هنع . قيخأو ديز 7
 . عرشلل هدهع ىف ماكحألا ةمءالمل لاو لك عم ايكلام اهيتف نونيعي اوناكو ٠ نيطبارملا دهعل
 طاشتلا اذه ىعمستل و 4 لبمملا لصفلا ىف دهعلا أ ليمط ىكلاملا هقمفلا طاشن نع ثيدحلل دوعنسو

 اذه ريغ ىف ثيدحت ةيانعلا هذه صخدشسو ؛ ىرهالظلا بهذملا رشنب مهتيانعل نيدح-وملا رصع ىف
 . ثيدحلا رصعلا ىتح ةيلاتلا روصعلا ىف هراهدزاو هطاشن ىكلامللا بهذملا ىلإ دوعيو « عضوملا

 ا



 (”ةيرفصلا (ب)
 اوقبط ماظع ةالو ىرجخلا لوألا نرقلا ىف طيحملا ىلإ سلبارط نم برغملا ىلوت هنأ فورعم

 1 مالسالا ىف تلحخد ىتلا بوعشلا نم مهريغو برعلا نيب ةاواسملاب ةيضاقلا مالسإلا ميلاعت هيف

 ىلع مساحلا هراصتنا دعي (م ا/ل.ه مه م5 -م 594. /ه ا/١) نامعتلا نب ناسح انيأر دقو
 ليبس ىف برعلا عم دهاجت لجر فلأ رشع ىنثأ نم ةبيتك هشيج ىف اهموق نم لخّذي ةنهاكلا

 كلم كلذيو ساروأ لبج ىف هموق ىلع ةئنهاكلا ءانبأ ربكأ ىلو هنإف © بسحف كلذ سيلو ٠ هللا

 -م ال.5 /ه م65) ريصن نب ىسوم هفلخو . طيحملا ىتح ةعاطلاب هل اوتادو ةبراغملا بولق
 برغملا ىه اهتسماخو تايالو سمخ هلعجو برغملل ىرادالا ميظنتلا عضوف (م 1/١14 /ه 5

 دعي ملف ؛ ةجنط اهتمصاعو دايز نب قراط وه ايربرب ايلاو اهيلع لعجو سوسلا ادعام ىصقألا
 . ايربيإ حتفي نأب هفلكو « ايبرغم ايربرب وأ ايبرع ةيالو ىأل ىلاولا نوكي نأ نيب قراف كانه
 ايريصإ نم ىبونجلا ةزجلا هل هللا حقو « ىدنج فلآ رشع ىنثأ وحن ربربلا نم هرثكأ اشيج ٌدعاف

 عفر ريصن نب ىسوم دهع ىف مت هنأ كلذ ىنعمو . اعم حوتفلا امتأو ريصن نيب ىسوم هقحلو
 ةدايقو تايالولا مكح ىف نيواستم اعيمج اوحيصا دقف « ربريلاو برعلا نيب قراوفلا عيمج

 احتف طيحللا ىلإ ةقرب نم ةيبرغملا رايدلا حتف حبصي مل كلذبو « هللا ليبس ىف داهجلاو شويجلا
 نأ ىغبني امو فينحلا نيدلا رشنل ايدئاقع احتف حبصأ لب « ةيويندلا بساكملا ءاغتبإ ايبرح

 . هللا ةملك ءالعإ ىف ةوخألا نم برع ريغو ابرع هعابتأ هرعشتسي

 ةئسلا ثذنم نييومأ ءافلخمب زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا دعب ةيمالسالا ةمألا تينهو

 دقف « اهولمحتي نأ ىغبني ىتلا مكحلا ةنامأ ىوتسم ىف اوسيل ىرجحلا ىناثلا نرقلا ىف لوألا

 بحاص ملسم ىبأ نب ديزي برغلا ىلع ىلو ام ناعرسو « كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىلو
 عم حالس ءاقفر اوحبصأ ربربلا نأ ايسان بئاربطلا عمج ىف ربربلا عم فسعتف جاجحلا ةطرش
 ا!م«ن مالكه .3) كلملا دبع نب ماشه هيحخأ دهع ىف ىلاوتو . هولتقف . برعلا

 باحيحلا نب هللا ديبع مهتم نيفسعتملا را ناك « ةمهملا ىوتسم ىف اوسيل ةالو (ما/17؟ [ه

 ىلع مزاع هنأ نلعأ نأ ةجنط ىلع هلماع هفس نم غلبو بئارضلاب هلامعو وه ةبراغملا قهرأف

 اذإ دفني داكي ةيراغملا ٌرْبَص امنيبو . ةلودلل اهسمح ذخأ ىأ ىصقألا برغملا ىضارأ سيمخت

 ضقانت ىتلا مهتديقع ىف لوخدلا ىلإ مهنوعدي مهنيب نورشتتي ةيضابالاو ةيرفصلا ىبهذم ةاعدب
 نوكي نأ ىغبني ذإ « ةمألا ىلع اناودع ةفالخلا ىلع مهئاليتسا ىف ىرتو ةيمأ ىنب ماكح ةديقع

 هللا نم افوحح سانلا دشأ اهالوتي لب « شيرق ىلع رصقي الف ديق لك نم اررحتم ةفيلخلا رايتخا
 ناك ولو « مالسالا ماكحأ عابتاو هللا ةعاطو نيدلاب كاسمتسالا ىلع مهصرحأو هل ةعاط مهرثكأو

 .ىتاتسرهشلل لحتلاو للملا ةيرفصلا بهذمىف رظنا (1)

5" 



 مهوفصوو محلامعو ةيمأ ىنب حافك ىلع مهنوضحي اوذخأو . ايشبح ادبع ناك ول لب ايربرب
 ىصقألا برغملا باجتسا امئيب « ةيضابالل سلبارط ىف ةسوفن لبج باجتساو « ةيصعملاو قسفلاب
 « هلتق نوبجويو ةريبكلا بكترم نورفكي اوناك ذإ ةيضابالا نم افرطت رثكأ اونكو ةيرفصلل
 نب رمو ..مهيرارذو مهئاسن لتقو مهلاومأو مهءامد اولحتساو برح راد نيملسملا راد اوّدعو
 ديمح نب دلاخخ مث ةرغضم سيئر ةرسيم ةدايقب ىصقألا برغملا ىلامش ىف مهتروث نع ثيدح
 ضايع نب موثلك هدعب ىومألا ملاولاو باحبتلا نب هللا ديبع شويج ىلع مهراصتناو يىتائزلا

 « نييرفص نيشيج ىلع ناوفص نب ةلطنح ىومألا ىلاولا راصتتا نم ناك ام مث « ىريشتقلا
 تلوتسا نيح ةيرفصلا ةموجفرو ةليبق ىلع ةيضابالا مامإ ىلعألا دبع براطخلا ىبأ راصتتا رمخأو

 ءىشنيو ةساملجس ىلإ لوساو نب وكمس بحسني كلذ ءانثأ ىفو « اهلهأب تلكنو كاوريقلا ىلع
 ؛ ةيرفصلا ةديقع نم رفنت تذخأ ىصقألا برغملا ةيقب نأ ودييو . انب رم 5 ةيرفص ةلود اهب
 . ءاحنألا كلتب اهيلع ءاضقلا ىف كانه سانلا ةسرادألا ةلود تدعاسو
 (")ةلرتعملا مج)

 نإ هرصع ىف ظاعولا ربكأ نم ةرصبلا ىف لازتعالا بهذم سسؤم ءاطع نب لصاو ناك
 ةينادحولا ىهو « هدعب هيف ةمئاق تلظ ةسمخ اسسأ لازتعالل لعج دقو « مهربكأ نكي مل
 ىف ءاج امو « ءىش هلثمك سيلف ةروص ىأب تاقولخملا هبشي ال ثيحب « هلل ةتباث ةفص
 ( مهيديأ قوف هللا دي ) لثم « هليوأت بجي اهيبشت ديفي دق ام ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نارقلا
 . هتاذ سفن ىه ريصبلا « عيمسلا لثم ِ لثم هتافصف دحاو وه مث ؛ مهتردق قوف هللا ةردق اهانعمف

 محل حلصأ وه ام هدابعل لفكي نأ ىغبني كلذلو « هلل ىلع لدعلا وه ناث أديم وأ ناث ساساو
 ديعولاو ميقملا ميعدلاو باوثلا ملل نأب نينموملل هدعو ذافنإ وه ثلاث ساسأو . مهتداعسل اقيقحم

 , ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وه مبار ساسأو ء رانلا باذعو باقعلاب نيمثالا رافكلل
 ساساو . ريخخ وه ام لكب رمأي نأ هيلع بجاوو « مثإ وأ مرج ىلع تكسي نأ ملسمل لحي ال ذإ
 كلذ ىف تفلتخاو , رفكلاو .ناميالا ىتلزنم نيي ةلزنم ىف ةريبكلا بكترم نأ وه سماخ
 اقساف ائموم هنودعي ةئسلا لهأو انمؤم هدعت ةئجرملا تناكف « اريبك افالتخا ةيمالسالا ةعامجلا

 امأ « ناميالا نم ًازجتي ال اءزج لمعلا نوري ذإ ارفاك هنودعي ةقرازألاو ةيرفصلا : جراوخلاو
 بابش ىف بطخي ىنيام ناكو . رفكلاو ناميإلا نبي ىطسو ةلزنم ىف هلعجي ناكف لصاو
 عابتأ مهنيب هل حبصأو بابشلا هب نقر : ةيلقعلا ةلدألاو ججحلاب هءارا اديّؤمو اظعاو ةرصبلا
 نسللاب زيمتي ارفت مهنم ذختي نأ ىأرف « ةيلازتعالا هتوعدل ةسامح اوألتما نوريثتك راصناو
 مهقرفو ع ةيلازتعالا ءىدابملل ةوعدلا ىلع ةيلدجلا ةردقلاب زيمتي 5 ظعولاو ةباطخلاو ةحاصفلاو

 ١( ص ىناتسرهشلل لحدلاو للملا ةلزتعملا ىف رظنا ١ ص ديس دارف ذاتسألا قيقحتب ةلزتعملا تاقيطو 5 :

 ص لوألا ىسابعلا رصعلا انباتكو ١74 الل ءاالال ع 14 لازتعالا لضفو ,

 0 ؟



 هحدم ىف ىراصنألا ناوفص هذيملت ريشي كلذ ىلإو « ىمالسالا ملاعلا نم ةفلتخم نادلب ىلع

 : الئاق هل

 رباربلا فاخر ىمتأل اهسوس ىلإ ةرْخُت لك ىف نيّصلا بعش َفلخ هل

 رجاشتلا معو اها عضومو ةلذلب لك ىف هللا ضرأ داتواو

 املك مهيلع نولْعَيو ةديدسلا نيهاربلاب مهموصتخخ نومحفي نيذلا هتاعد لسرأ دق وهف

 . سوسلا ةقطنم ىلإ ربربلا دالب ىف اولغلغت ةاعد مهنم نإ لوقيو مهولداج وأ مهورظان

 ديرما نب هللا دبع هذيملت برغملا ىلإ ذفنأ الصاو نأ ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف باتك

 ىلع راث نيح ةيكزلا سفنلا ىخأ هللا دبع نب ميهاربإ عم تبراح ةلزتعملا نأ هيفو « قلخلا هعبتف

 نأو ه 4١ه ةنس ارمخاب ةعقوم ىف هعم لتق ىلزتعملا لاحرلا اريشب ناو روصنملا رفعج ىبأ

 نأ هسفت باتكلا ىفو . لازتعالا ةوعد اهيف اورهظأ هيف ندم ىلع اوبلغو برغملاب اوقحل هءانبأ

 مهنأ اضيأ هيفو « ةيلصاولاب نوفَرْمُي حالسلا نولمحي فلأ ةئام ءاضيبلا ىعدت دلب ىف ةلزتعملل
 نب سيردإ كيأ ىدلا وه ديمحلا دبع نب دومحم نب قحسإ كانه مهسيئر نأو ع ةجنط يف نوريثك

 تناك ةلودلا نأكو لارزتعالا ىف هلحدأ هنأو هيلع درو نيح ةيسيردالا ةلودلا س سوم هللا دبع

 هلعلو « ىثاثلا سيردإ دالب ىف نيريثك اوناكو ةغلابملا نم ابرض كلذ ىف نظاو « ةلزتعم ةلود

 ادمحم هنبا دجنو « ةيكزلا سشنلا ىخأ هللا دبع نب ميهاربإل مهنالسأ ةرصتل مهيلع فطعي ناك

 مهذاتسأ ةنيد ىركذ محل اهانب هلعلو « ةرصبلا اهيمسي ةنيدم ريبكلا رصقلا ةنيدم ىبونج ىتيب

 ىف كانه الو انه اوركفي ملو « ةلزتعملا نع لثامم ٠ ثيدح رئازجلا ىف انب ٌرمو ءاطع نب لصاو
 . ةلودلا هبشي ام وأ ةلود

 ١)5( هاظلا ية)١(

 ىهذم اببعتي ايعفاش اهفقتف ةرمأ لوا ىف ناكو ةرجهلل ؟٠/١. ةثس ىفوتملا ىرهاظلا ىناهيصالا

 وهو « رهاظلا لهأ بهذم ىمس ابهذم هل سسأو هنع لقتسا مث « اديدش ابصعت ىعفاشلا مامالا
 مكتحي الو ىلإ نيدلاو ىلقع سايقلا نأل « عيرشتلا لئاسمو هقفلا ىف سايقلا راكنإ هساسأ بهذم

 ىف ام ةيعيرشتلا ماكحألا نايبل ىفكيو « ىلقع وه ام وأ لقعلا ىلإ ىهلإ وه ام وأ ىملإلا ىف

 باعكلا رهاظ دنع فوقولا ىغخبني كلذ ىلع اسيسأتو ( عومع نم ىوبنلا ثيدحلاو ميرك -4 نارقلا

 ١١ ناكلبخ نبال نايعألا تايفوو اهدعب امو اله6 ص ةعبط ) ىسيرشنولل رايعملا ىف ةدراولا صوصتنلا رظنأ :

 . نمؤوملا دبع نب فسوي نب بوقعي ةمجرت نبال ساطرقلا ضورو 741/58 ( سافب ةيرجح

 ( ةرهاقلا ةعبط ) ىشكارملل بجعملاو ١45 عرز ىبا

 ففي



 نأ بهذملا اذهل بدكو . هيلع ىنبت ىتلا ءارآلا عيمجو سايقلا مامأ باوبألا قالغإو ةنسلاو
 ناكو م ١٠”75/ه 405 ةنس ىفوتملا مزح نب دمحأ نب ىلع لقع وه ىسلدنأ لقع هل سمحتي
 لع رثآ مث : ىعفاشلا مامالا بهذم ىلإ هكرت مث كلام بهذم ةساردب ةيهقفلا هتايح أدب دق
 باك ةيفاشلاو فانحألا دض هل جاجتحالا ىف مزح نبالو ع ىرهاظلا دواد بهدم أمهيبهذم

 ديلقتلاو ناسحتسالاو ىأرلاو سايقلا ىهو « اهب نوذحناي ىتلا ةسمخلا لوصالل لاطبالا
 . ةنسلاو باتكلاب ءافتكالاو هلاطبإ بجي كلذ لكف « ليلعتلاو

 أيهذم هذخستت تناك ذإ َ نيدحوملا ةلود ربه 2 ىرهاظلا بهذملا أله رهدزأ لقو

 َ لبنح نبأو ىعفاشلاو ةقرثحع ىبأو كلال ةروهشملا ةعيرألا ةيهقفلا بماذملا لود سس امل امهقف

 بدألا ىف ىبرخملا غوبنلا 2 ٠ هباتك نم لوألا عزجلا ى نوئك هلل دي ذاتسألا لواحو

 ديري كلذب هنأك داهتجالا ىلإ نوعدي اوناك مهماكح وأ مهءافلخ نأب لالدتسالا « ىبرعلا
 نيدحوملا نأب ةريثكلا ءامدقلا تاداهش لطبن نإ عيطتسن هالو 6 ةيرهاظلا ةديقعل مهقانتعا ىهقن

 نأو ىرهاظ هنأب ترموت نبأ تعب رايعملا هياتك ىف ىسيرشنولا نأ كلذ نمم ؛ ةيرهاظ اوناك

 رمأ نمؤملا دبع نإ لوقي ةئامسمخو نيسمخن ةنس ىف ساطرقلا ضور ىف عرز ىبأ نبا
 بهاذملا بكا 0-2 رمأ هنأ ىأ ثيدحلا بتكا ةءارف ىلإ سانلا ترو عورفلا بتك قيرحتب

 بهذملا ةيرظن سفن ىهو اعبط نارقلا اهعمو ثيدحلا بتكب ءافتكالاو ةعبرألا ةيهقفلا
 نينمؤلا ريمأ ىلع تلخد ال جلا نب ركب د ظفاحلا لوقي بجسعملا ىفو ؛ ىرهاظلا

 نيد ىف تثدْحأ ' ىلا ةبعشنلل ءارآلا هذه ىف رظنأ انأ ركب ايأ اي : ىل لاقف ( ىكلالا هقفلا
 هذه ىأف اذه نم رثكأ وأ لاوقأ ةسمح وأ لاوقأ ةعبرأ اهيف ةلأسملا ركب ابأ اي تيارأ « هللا
 نم هيلع لكشأ ام هل نييأ .تحتتواف ؟ دلقملا هب ذحأي نإ بجي اهيأو ؟ قحلا وه لاوقألا

 اذه وأ فحصملا ىلإ راشأو اذه الإ سيل : ركب ابآ اي : ىمالك عطقو - ىل لاقف « كلذ
 بجسعملا بحاص رك ديو : © فيسلا وأ © ةهلبمت نع ناكو دواد ىأ ننس باتك ىلإ راشأو

 نباو ىعفاشلاو ةفينح ىو كلامل ةعبرألا بهاذملا بتك قرح رمأ روصنملا بوقعي هنب نأ
 اهنم قرحأف « كلذ لعفف نارقلاو تلم هللا لوسر ثيدح نم اهيف ام درجي نأ دعب لبنح

 ةريصتحمم و دي ىبأ نب رداونو سدئوي نبأ باتكو نولحس ةنودمك داللابلا رئاس َّىئ هةامدج

 دلو . اهوحن ار بتكلا هذه  ىتاجامر بيبح نإ ةحضاوو  ىعذاربلا بيذهتل بانك ر

 يالا نم كلام بهذم رع ةلمجلا ىف هدصق ناك » : هلوقب كلذ لع بجعللا بحاص
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 ادحأ اودلقي الو ةيوبنلا ةنسلاو باتكلاب الإ اوتفي ال نب ءاهقفلا رمأ آ؟ هقفلا عورف ضفرب
 ىف لعلو . « مهداهتجا هيلإ ىدؤي امب مهماكحأ نوكت لب ءامدقلا نيدهتجملا ةمئآلا نم

 ىرهاظلا بهذملا رشن ىلع لمعت تناك نيدحوملا ةلود نأ اعطاق اتوبت تبثي ام هلك كلذ

 تاتويب هباتك ىف ىسافلا نمحرلا ديع لوقي قحبو « بهاذملا نم هادعام ضفرب ءاملعلا رمأتو

 عورفلا ىف ىارلا راكنإ نم محل فورعملا بهذملاب اولحت دق نيدحوملا كولم نإ ١ : ساف
 ( مهمكح ) مهتلايإ لوطب نينس كلذ ىلع اًوّرجو « ةيرهاظلا ضحم ىلع اعرش لمعلاو ةيهقفلا

 تهتنأ نأ درجمبو . «مهكولم لوا (ترموت نبا) مهيدهم كلذ ىف مهلوا « اوضرقنا نا ىلإ

 . مويلا ىتح راهدزالاو طاشنلا ىلإ ىصقالا برغملا ىف ىكلالا بهذملا داع نيدحوملا ةلود
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 ةفوصتملا -_- داهزلا

 داهزلا ( [ ,

 ةداعسلا ىف المأ ىنافلا اهعاتمو ايندلا ماطح ىف دهزلا نورعشتسي - ميدق نم نوملسملا

 ىف دعسو اروفوم هللا باوث نم هوازج ناك فشقتلاو دهزلا ىلع اهيف لبقأو ايندلا ىردزاو
 ابلط دالبلا نوحتفي ال مهف « حوتفلا ىف ةباحصلا راعش كلذ ناكو . ىربكلا ةداعسلا هترخا

 ىتلا ىه ةرحخالاف ع ءايقتألا نم ريثك نع مهنيب عمسل امئادو )ع هللا نيد ءالعأل امنأو "9

 أدهز ابلاغ ناك ” لب ' د لمعلو اندلا دو ةرمتم ادهز نيداهاز اونوكي ّ ع

 نورعشتسي ىانأ ذا اليلق دايلقو . ىءالسالا ماعلا يف اعئاش دهرلا ١ اذه دجنو . ءارقفلا نوعو

 لابج ىف مهنم ةلثمأ دجن نأ نكميو « مهبر ةدابعل نيعطقنم هل نوشيعيو . صلاخلا دهزلا

 اهلهأو ندملا ءاهقف نيب ناكو . رامثو ءام نم اهب ام ىلع نوشيعي ثيح ةريثكلا ىصقألا برغملا
 ىراوملا «)دوسحم ب ىضاقلا يهل الثم برضنو « داهزلا ءاحلصلا ءالؤه نم نوريثك اضيأ

 ) ديرجتلا مدع لع ىلاعت هللا لع هابتم ايندلا ىف ادهاز لضفلا ةمئأو لدعلا ةأضف نم ناكو

 بانك هيف ولت ناك ىذلا هفحصمو هيف اضوتي بتر هالصم ةداجسا ري ار / تام الو

 فلا نيعبرا كلمي ناكو « ةعامج ةالص اهيف 9 ةنس نيعبرا نييورقلا مماجب ماقا ىذلا

 مجارم نمو . ركسيو ىجلالسلا نامثعو مهزرح ىبأ نبال ساطرتلا داهزلا نم هيلي نميفو هيف رظنا )١(
 . ساقتألا ةولسو سابتتالا ةرذجو فوشتلا مهمجارت 002 77-771 لكك 2158 اا“ كال ص عدت
 نباو لبج ىبأو دوسحم نبا عم ساطرقلا شماه ىفو

 م



 قسو فلآ هدنع ناكو ةعاجم ساف : هتنيدم لهأ تباصأو « ريخلا ليبس ىف اهلك اهقفتا رانيد
 لح اًملف لجأ ىلإ نمشلاب مهرعأو قئاثوب فاعضلا نيجاتحملل هلك هعابف رمت نم (ريعب لمح )
 ىف نآلا اهنم متنأ : محل لاقو « ءاملا ىف اعيمج قئاثولاب ىمرف « هلزنم ىلإ مهاعدتسا لجألا
  نيلطبارللا رص ىف دهزا شعتنيو . ىلاعت هللا لام الإ مكتيطعأ الو مكل تعب ام ىنإف « لج
 برغملا ىف فوصتلا ةعزن راشتنال تامدقم اوناك مهنأ رصعلا اذه داهز نم نيريثك ءازإ رعشنو

 . ضرألا ىف ةحايسلا ريثك ناكو م ٠ /ه ه٠.“ ةنس ىفوتملا لبج- ىبأ لثم ىصقألا
 ىجلالسلا هللا دبع ىبأو ه هه9 ةنس ىفوتملا مهزرح نبا لثم نيدحوملا رصع ىف داهزلا رثاكتيو
 اعرو ناكو ه9 ةنس ىفوتملا ىموجفغلا ركسي لثمو م ١١مل/ه ه"14 ةنس ىفوتملا لوصألا
 ريثك ناكو م 7١؟١١/ه "08 ةنس ىفوتملا تسيمخت نباب فورعملا هللا دبع ىبا لثمو الضاف
 نبال فوصتلا لاجر ةفرعم ىلإ فوشتلا باتك ظتكيو . سانلا نع ضايقنالا ديدش عرولا

 ةنس هفلأ ٠ داهزلا نم نيريثكب م ٠ /ه 578 ةنس ىفوتملا ىمحي نب فسوي تايزلا
 ع شكارم لهأ نم مهرثكأ ةمجرت نيعبسو عبسو نيتئام ىلع لمتشي وهو م مه 51
 ع. ءاحلص هتمدقم ىف مهيمسيو « الاجر اهنم ركذا الإ ىصقألا برغملا ىف ادلب كرتي مل هنأ ريغ
 ءارعشلا نأ رك ذن نأ انب ىرحو . هنمز ىتح ىصقألا برغملا كاسنو داهز مهروهمج ىف مهو
 انفقي و . ىدحوملا عيبرلا ىبأ دنع دجن ام وحن ىلع مهنيواود ىف اباب دهزلل نودرفي اوذحأ
 دهعلا ىف فلُؤي ليعامسإ نب قحلا دبع دجن نيدحوملا رصع ىف داهزلا لع ففوشتلا باتك
 باتك نم ىناثلا ءزجلا ىفو « فيرلا داهز وأ ءاحلص نع اباتك عباسلا نرقلا نم ةرحخأب ىنيرملا
 ىلإ زمري وهو « هل ليلحم تيوات نب دمحم ذاتسالل ىصقألا برغملا ىف ىبرعلا بدألاب ىفاولا
 مهنم نونك ذاتجسألا ركذيو نييدعسلا رصع ىف ادرطم لظو ؛ نيينيرلا رصع ىف دهزلا دارطا
 8 هنأ ةحودلا نع لقنيو م ١١ه5/ه 97 ةئنس ىفوتملا دمحم نب هللا دبع ىجنطلا ىطبطلا
 وج نبا هلثمو « ملعلا ميلعتو ايندلا نع ءاوزنالاو ةنسلا عابتاو دهزلا ىف ىلاعت هللا تاي نم ةيآ
 ّ . نييولعلا رصع ىف نوروهشملا هلاجر دهزلل لظيو ماه 4[غه65 ةنس ىفونملا

 ةفوصتملا (بر
 مهسفنأ ىلع نيضراف مهكسن ىف نوغلابي اهئايقتأو ةمألا داهز نم نوريثك لأ ميدق 0
 ع هب ةقئلاو هللا لع لكوتلا ىف ةغلابملا مهسفنأ ىلع اوضرف ا 2( هحيبستو هللا رك ذو نارقلا ةوال

 نولمهي نيلك وتملا نيقئاولا ءالؤه نم نوريثك ذخُأ نمزلا رورم عمو . ةنينأمط سفنلا المت ةقث
 لكوتلا نادقف ىلإ ىضفي هل ىعسلا نأل « توقلا بسكب نومتهي ال مهف « مهشاعمو ايندلا رومأ
 : هكع لوسرلا لوق نيددرم اهجهابمو ايندلا تاييط نوذبني اوذخأ نمزلا عمو ٠ هللا ىف ةقثلاو
 اناطب حورتو ( ةعئاج ) اصاممخ ودغت ريظلا قزري اك مكقزرل هلكوت قح هللا ىلع متلكوت ول :
 ع فوصتلا ةعزن ىلإ اجيردت لوحتي هللاب ةقثلاو لكوتلا ىف قمعتلا اذه قحشأو . « ( ةعلتمم )

 رض



 لاقيو ء ممله ؟ 17 ةنس ىفوتملا ىدادغبللا ىبساحا دسأ نب ثراحلا وه اهسسؤوم نإ لاقيو

 . م29/ه1146 ةنس ىفوتملا ىرصملا نونلا وذ ىهلالا بحلا ةركف اهيف عدوأ ىذلا اهسسْؤم لب
 لكو ىفسلفلا فوصتلا هعم رهظو ىرجهلا عبارلا نرقلا علطم ىف جالحلا رهظ نأ ثبلي ملو
 اببس نوكتو ةفوصتملا نيب عيشت هراكفأ لظتو ؛ هللا عم داحتالاو لولحلا راكفأ نم هب لصتي ام
 نرقلا ىف ىلازغلاو ىريشقلا رهظ نأ لإ رفكلاب مهنومرل ذإ ةفوصتملاو ءاهقفلا نيب ةعيطقلا 8

 فوصت ىلإ خيراتلا اذه كنم فوصتلا مسقناو « نيتئفلا نيب ام احلصأو « ىرجطملا سماخلا

 ةيفوص قرط عيشتو هيف نوكتت تذخأ ىنس فوصتو ؛ جالحلا راكفأ نم تاعاعشإ هب ىفسلف
 ىلع فوصتلاب رثأتت سلدنألا تذحأو . ىعافرلا دمحأو ىناليجلا رداقلا دبع ةقيرط لثم ةينس

 ىلوشل دنع مث « فيرعلا نباو ناجرب نبا دنع هدعبو « ةرسم نبا نع فورعم وه ام وحن
 أ . سلدنألا نع انباتك ىف كلذ انحض انحضوأ ام وحن ام ىلع ىرتششلاو نيعبس نباو ىبرع نباو
 . ا نسحلا ىبأ ةقيرط لثم نم هلثمي امو ىنسلا فوصتلا هيف عاش امنإف ىصقألا برغملا

 ىف - مهروهمج ناكو « هكاسنل اومجرت نم ضعب دنع هدجن برغملا ةفوصتمل ركذ لوأو
 ىبرغملا غوبنلا باتك ىف ءاج !؟ مهنمو « ةدابعلاو كسنلا ىلع مهتايح نورصقي اكاسن - ىبأر
 روهشملا ىفوصلا نيدم وبأ هيدي ىلع ملعت دقو . داهزلا نيب روكذملا ليعامسإ نب ىلع مهزرح نبا
 ومجرتم لوقي ذإ «٠ بسحف اكسان ادباع ناك هنأ نظنو . ىبساحملل ةياعرلا باتك هيلع ارقو

 ىتبسلا سابعلا وبأ مهنمو . هنع ال ىفوصلا قاقدلا هللا دبع ىبأ نع فوصتلا ذأ هنأ نيدم ىبأ
 ىف هترسأو وه هتوقي ام ردق الإ ائيش هسفنل كرتي ال ناكو ء«م 4١١١/ه 0١" ةنس ىفوتملا
 اراب ناكو « راهنلا فارطأو ليللا ءانا هولتي نارقلا هدْرو اكسان ناكو « هب قدصتي ىقابلاو هموي

 ىنسحلا شيشم نب مالسلا دبع هلثمو . ىفوص ال ىبأر ىف دهاز ةايح ىهو . نيكاسملاو ىماتيلاب
 لاقف « ةيفوصلا لغم ادرو هل نأ اناظ اهب لمعي داروأ نع لئاس هلأسو « املاع احلاص ايقت ناكو
 ىصاعمللو اظفاح ضئارفلل نكف « ةمولعم تامرحملاو « ةروهشم ضئارفلا ؟ انأ لوسرأ اركنتسم
 مسق امي عنقاو تاوهشلا راثيإو هاجلا بحو ءاسنلا بحو ايندلا ءاغتبا نم كسفن ظفحاو اضفار
 ةقيرطلا بحاص ىلذاشلا هيدي ىللع سرد دق ناك نإو ( ىفوص ال دهاز ةباجإ ىهو ؛ كل هللا

 ىف هيقل هنأ ىبرع نبأ ركذ دق ناك نإو هرصاعم رفسملا نسحلا وبأ هلثمو . ةروهشملا ةيفوصلا

 وه امنإ « ىفوص هنأ ىلع امتح لدي ال هل ىبرع نبا ءاقل درجم نذل « راربألا تارضاحخم م هباتك

 ىفوتملا "”ىزعي وبأ نوميم نب رونلي نيدحوملا رصع ىف ىقيقحلا ىفوصلا ناك امبرو . كسان
 لابجلا ىف احئاس ةنس نيرشع اهنم ىضمأ « ةنس نيثالثو ةئام نع م 5١١/ه هالال ةنس

 تابن نم الإ لكأي ال ةنس ةرشع ىنامث هب ماقأف طيحما لحاس ىلإ لحر مث « شكارم ةقطنمب

 )١( ص ىضاقلا نبال سابتقالا ةرذجر 557 ص ساطرقلا ضرر ىزعي ىبأ ىف رظنا 7594 .
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 هنإ نولوقي روهشملا ىفوصلا نيدم بأ ىمجرتم نأل ايفوص ناك هنأ حجرن امنإو . ضرألا
 نييفوصلا نمو « كردأو قمحو لصو نأ ىلإ ىزعي ىبأ خب ياشملا خيش ىل اع ةيفوصلا ةقيرطلا كلس

 نيرشع ومن هلو مع 454١/ه م55 ةنس ىفوتملا 00 خيشلا نييتيرلا رصع ىف نيروهشملا
 رصع ىف ىعموصلا دمحأ هتاكاش ىلعو ديرملا ةدعو فوصتلا دعاوق اهنم فوصتلا ىف الوم
 تافلوم ةدعو ىرزعي ىبأ خيشلا بقانم ىف ارعملا : ناوئنعيب باتك ىزعي ىبأ ىف هلو نييدعسلا

 . فوصتلا ىف ىرختأ

 ىصقألا برغملا ىف هبيصي ىتح فوصتلا ىف ىرجملا عساتلا ترقلا ىلإ لصن ال نحنو
 ىلإ جاتحي ال هنأ مهمعزو « هل ءالهجلا نيعّملا ةرثك نم ىرخألا ةيمالسإلا دالبلا ىف هباصأ ام
 « هلفاوتو مالسإلا ضورف نع مهنم نوريثك لختو « ةينابرلا ةيحورلا ةفرعملا هيف ىفكت ذإ ةسارد
 نيميقم عملا لك مهسفنأل اوحابأو « مهخو يش نع اهنوذعتاي ىتلا رئاعشلاو تارابعلا مهيسحف

 نم نوعمسي ام ريثاتب اهنوقزميو مهبايث نوقشي دقو اهيف نودجاوتي ركذ تالفح مهسفنأل
 بطقلا مهنيب نأ مهل نومعزي ذإ مهنوربكي صسانلا ناكو . عاملا دج-ولا روصت رك ذلا لع ناغأ
 تام اذإو « داتوألا مهنومسي هلثم نيلصاو نيعبرأ مهتيب نأ نومعزي 1ك « هللا هراتخا ىذلا
 دود مهزواجتو ةّداجلا نع ةيفوصلا جورخن ىف داز امو . هلم داتوألا دحأ لح بطتلا
 بجوي ام لك نوعنصي هوقنتعم لأاك بهذم وهو مهنيب ىناريالا ةيعمالملا بهذم راشتتا عرشلا

 نودؤي ال مهنأ سانلا نيب اورهتشي نإ نوري ذإ « ةجرد ىصقأل الجخمو امرحم دعي امن ممل موللا

 « هيهاونب نوكسمعتي ال مهنأب مهوعنتي نأ توديري م « العف اهودأ تإو ؛ هضورفو نيدلا رئاعش
 لهأ ىأ ةيتمالم كلذي مهو « دح ىصقأ ىلإ مهورتتي ىتحو « مذ عنشأ ىاأنلا مهمذي ىتح -

 ىف رئازجلاب ةعامجلا هذه ةينامثعلا ةلودلا تبراح كلذلو « هجو لك نم مهي ذات « ةمالملا
 ىلإ ةلاسر ىبهذلا روصنمللو . اهيلع نوضتقي اوداك ىتح برح دشأ ةيدعسلا ةلودلا دهع
 نمو ىصقألا برغملا ىف وه اهبراحو « ةعفلا كلت ىلع ءاضقلاب هثنهي ىنامثعلا ناخدارم ناطلسلا
 . امريم ءاضق اهيلع ءاضتقلا اوعيطتسي مل مهنأ رهظي نكلو نييدعسلا نم هوفلح

 فوصتلا فارحنا بابسأ نم ىصقألا برغملا ىف ةيتمالملا بهذم راشتنا ناك لاح لك ىلع
 : ديمحلا قلخلاو ةعيرشلا ىطخت نم هيلإ لا ام نومذي ءاملعلا نم نيريثك لعج ام « ةيفوصلاو
 نيكسمتملا كاسنلاو ةيفوصلا ضعب كلذ ىلإ وعديو « هيف تعاش ىتلا عدبلا ةبراحم ىلإ نوعديو
 داشرالاو حصنلا ىلع اهانب ةيفلآ هل نإف هركذ راملا ىجنطلا ىطبملا لثم هيهاونو نيدلا رماوأب
 . تاركنملا نم نوبكتري امو هرصع ةفوصتم ىلع ةديدش ةلمح اهيف لمحو

 سدألا خيرات عجارو اهدعب امو 1. ىصتقألا يرغملا ىبرغملا غوبنلا بانك قورز خيشلا ىف عجار (1)

 ةلسلسلا هذه نم سماخلا ءرجلاب ناريإ ىف ىبرعلا . 558 . ؟١5الرصص
 . ه7١ص ىف ىبرعلا بدألاب ىقاولا باتك ةتيمالملا ىف رظنا (؟)

 مسدس مب



 تف"سلاثلا اًضفل

 ةيملعلا ةكرحلا
 نوملعمو مالسالل نورشان نوحتاف (أ )

 دحاو نرق دعب هتلوح برغملل برعلا حونف نأ - رئازجلاب ةفاقثلا نع ثيدحلا ىف - انب رم
 اوعيطتسي ملو « ديزت وأ نورق ةعس وحن هب اولظو هرايد نويقننيفلا لزن دقو « ىبرع بعش ىلإ
 نويطنزيبلا مهفلخو - ىرحأ نورق ةتس نامورلا هب لظ لثلابو « مهتراضحو مهتخل ىلإ هليوحت
 تناك امنأكو . مهتراضحو ىحيسملا مهنيدو مهتخل ىلإ هولوحي نأ اوعيطتسي ملو - نرق وح
 برعلا ىلإ لوحتلا اذه - تتيابتو هراطقأ تفلتخا امهم - برغملل تايه ةزجعم كانه
 تاريخل بلسلاو بهنلا نوغتبي اونوكي مل نيحتافلا برعلا نأ الإ ةزجعملا تسيلو . ةبورعلاو
 ىلإ ليحتست مهريهأامج لعج امث « فينحلا نيدلا رشن نوغتيي اوناك امنإ «٠ ةحوتفملا ضرالا

 ميلاعت ضعبو ةيبرعلا ءىدايم ضعبو هروسو ميركلا نارقلا تايا ضعب ةيراغمل نوظفحي نيملعم
 نيحتافلا هتلمح نيب ىّرسي حمسلا نيدلا اذه اودجو ةبراغملا نأ ةزجعملا هذه مامت نمو . مالسإلا
 ايرع ميمجلاو « دالبلا تاريخ فازنتسا الو دوسم الو ديس الف . ةحوتفملا بوعشلا نيبو

 . جوف ءارو اجوف : اجاوفا هيف نولخدي اوذحاف تابجاولاو قوقحلا ىف نوواستم اربربو

 ىلع هنم لزنأ ام لوأ نأ فورعمو « ميلعتلاو ملعلا ىلإ ةوتب وعدي فينحلا نيدلا اذه تاكو
 مركألا كرو أرقا « قلع نم ناسنإلا قلخ « قلخخ ىذلا كبر مساب ًارقاإ» : هلي لوسرلا
 نم لزن ام لوأب نرتقت ميلعتلاو ملعلا ىلإ ةوعدلاف «ملعي مل ام ناسنإلا ملع « ملقلاب ملع ىذلا
 : لثمو هفاّملع ىندز بر لقو#» : لثم ىف ارارم ءاملعلاو ملعلاب نارقلا ديشيو . ميكحلا ركذلا

 ىف نيحتافلا انيأر اذإ بجعت ال كلذلو . «نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي له لق

 « ةيبرعلاو مالسالا ءىدابم اهنوملعي « ةيربربلا بوعشلل نيملعم ىلإ نولوحتي ةيبرغملا راطقألا
 نارقلا ميلعتل اهسفن دجاسملا ىف وأ دجاسملاب ةقحلم فرغ ىف سولجلل نوريثك مهنم درجتيو
 ٠ راعشألا ضعبو ةيوبنلا ثيداحألا ضعب اهيف مهيلع وقلي اوناكو ؛ بيتاتكلا اهومسو

 ةميركلا تايآلاو روسلا ضعب ريسفتو دجاسملا ىف ظعاوملا ءاقلال نودرجتي نوريثك ذخأو
 اشن كلذبو . ةيهقفلا ماكحألا ضعبو اهيلع قيلعتلا نم ءىش عم ةيوبنلا ثيداحألا ضعب ركذو

 فا



 و ةئشانلا ميلعتل بيتاتكلا ىلع ادمتعم -- ةيبرعلا راطقألا ةيقب لثم -- ةيبرغملا راطقألاىف ميلعتلا
 تاتاه ىضمتو (؛ ةيبرعلا و هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ىف اسورد مهنوربكي نم هيف ىقلتيل دجاسملا

 دجاسملاو بيتاتكلا ىلإ مضنت تذخأ سماخلا نرقلا ىف انك اذإ ىتح « ميلعتلا نم ناتروصلا
 ىرثأ امن 3 دجاسملا خويشو اهحخ ويش وأ اهوملعم سفاأتتيو 4 لهاعملاو سرادملا ىه ةكيدج ةيسمساو م

 اهخويش سفاني ةسسّؤم رهظت تذخأ ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف انك اذإ ىتح« ةيملعلا ةكرخلا
 رودلا هذه نم راد لك صخن نأ ىرحو « اياوزلا ةسسّوم ىهو « دجاسملاو سرادملا خويش
 . ةملكب ةيملعلا

 تابكملا - اياوزلا - سرادملا - دجاسملا - بيتاتكلا : ملعلا رود (ب)

 بيتاتكلا

 ىف ةريغص وأ ةريبك ةيرقو دلب لك ىف - ىرجحلا لوألا نرقلا ذنم -- بيتاتكلا ترشتتا
 ةغشانلا ميلعتب صاخلا لصفلا ىف هتمدقمب تودلخ نبأ لوقيو « لابجلا حوفس ىلعو تكايدولا
 عيمجىف هيلع اوجردو نوملسملا هب ذخخأ نيدلا رئاعش نم راعش ميلعتلاذه نإ » بيتاتكلا ىف
 ضعبو نارقلا تايا قيرط نع هدئاقعو ناميالا خوسر نم بواقلا ىلإ هيف قبسي ال ؛ مهراصمأ
 | , « تاكللا نم دعب لصحي ام هيلع ىنبني ىذلا ميلعتلا لصأ نارقلا راصو ع ثيداحألا نوتم
 ةئشانلا ذخأو طقف تنارقلا ميلعت ىلع راصتقالا ( ىصقألا) برغملا لهأ بهذم نإ : لوقي مث
 هققف وأ ثيدح نم ءىش ميلعتب كلذ نوطلخي ال مهنإ لوقيو ؛ هلظافلا مسرب هتسارد ءانثأ ىف

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ لهأ فالخب « ( بابشلا ) ةبيبشلا ىلإ غولبلا دح- ةعشانلا زواجتت ىتح رعش وأ
 نيقلتو مولعلا نيناوق ةسرادمو بلاغلا ىف ثيدحلاب 0 ةئشانلل مهميلعت ىف نوطلخي مهنإن

 مس ميلعتو نارقلا ظريفحت (ئوس ءىشب ىنعت نكت / ندإ ىصقألا برغم ا ىف بيتاتكلاف

 نإ سافب بيتاتكلا نع هثيدح ىف نازولا نسحلا لوقيو « طخلا نم كلذب لصتي امو تايالا
 . لافطالل دعاقمك مدختست تاجرد عب م ةريبك ةعاف لع باتك لك لمعشو « باك ىتام ا

 امنيححو 4 ةملعل هةيده أ مادقي نارقلا نم : هب ىأب 92 ع ةداجإ ىلإ لصي امئيحو ع طخلا

 لوقيو . 6كيدحج ةوسك هملعمل مدقيو 6 باكا ىف هثالمز لكل ةرحخأف ةميلو هوبأ عنب همتتحي

 ىلإ امهيف نوفلتخي ال ةحارلل عوبسألا ىف نيموي - دهاعملا بالط لثم - ةعشانلل نإ نازولا
 . بيانكلا

 م



 ىه ةيبرغل ةأرلا نأ - عضوملا اذه ريغ ىف كلذ ىلإ انرشأ ا - نونك ذاتسألا ركذيو

 ىح ولخي نكي م هنأو « اثانإو اروكذ ةعشانلا ميلعتب ىلوألا ميلعتلا ناديم ىف موقت تناك ىتل
 اهيف ءاسنلا نأ ايديم ليمون مِماقإ ىف ةنيدم نع نازولا نسحلا ركذيو ( ةهيقف ىمستو ةملعم راد نم

 ةعبتم ةنس ناك كلذ نأ ودبيو « ةرشع ةئلاثلا نس ىتح اثانإو اروكذ دالوألا نملعي ىئاللا نه

 ٠١ ميدق نم هعيمج ىصقألا برغملا ىف

 دجاسملا

 دجاسملا ىف خويشلا تاقلح ىلإ هجتت ميركلا نارقلل اهظفح زجنت نيح ةعشانلا تناك

 تاساردو ةعيرشلل ميلاعتو ىوبنلا ثيدحلل ةياورو ميكحلا ركذلل ريسفت نم اهب ىَقلُي ام ىقلتت

 تاعوضوملا هذه ىف سوردلا ىلع نومئاقلا ناكو . ةيبرعلا ةمألو لوسرلل خيراتو ةيبرعلل

 نمل ةقمعتم اسورد ىطعي نم مهنمو « تاساردلا هذه ىف ءىدابم ىطعي نم مهنمف « نوفلتخي
 دعت عماوجلا هذه تناكو . ةدلب لكب ةريبكلا عماوجلا ىف ةصاخو اهوبعوتساو ءىدابملا اوفقث

 لثم ىربكلا ىصقألا برغملا نادلب لك ىف اهب ىقتلنو « ناكم لك ىف ىركفلا عاعشإلا رك ارم

 دجسم ةئامتس ساف ىف نأ نازولا نسحلا ركذيو . ةساملجسو هزاتو اليصأو ةجنطو ةتبس

 اهطيلبت عم شوقنملا بشخلاو ءاسفيسفلاو ةدمعألاب هنادزم ناينبلا ةليمج ةريبك نوسمخ اهنم

 . ىقرويملا نم ههبشي ام وأ ماخرلاب

 ةيسيردالا ةلودلا دهع ىف ىنب : ىذلا سافب نييورقلا عماج نع ثيدحلا نازول نسحلا لصفيو

 رهزألا ثدحأ ام وحن لعو . ىبرعلا ملاعلا ىف ةيملع ةعماج مدقأ َدَعُيِو م 85.0/ه 748 ةئس

 ةلئامم ةضهن نييورقلا عماج ثدحأ كلذك روصعلا فلتخم يف ةيملع ةضهن نم ةرهاقلا ىف

 غلي عماجلا اذه طيحم نأ نازولا ركذيو . هعيمج ىصقألا برغملا ىف لب اهدحو ساف ىف ال

 ةئامتس ةليل لك هيف دقويو ادج ةيلاع هترانمو ايلاع اريبك اباب نيثالثو ادحاو هل نأو افصنو اليم

 اع ةذتاسألا نم ةفئاط اهنم ىقلي ؛ : عاونألا فلتخم نم ىسارك ناردجلا لوط ىلعو « جارس

 دبصلا ةالص دعب تارضاحخلا هذه أدبت تناكو . هتعيرشو هنيد رومأ ىف ةيحور تارضاخم بعشلا

 عماجلا اذه نع ىزاتلا ىداملا دبع روتك دلا فلا دقو . ةعاسب سمشلا قورش دعب ىهتنتو

 ركفلاو ملعلا ىف هتناكمو ةيفاقثلاو ةيرامعملا هبناوج نع ليصفتلاب اهيف ثدحت ةريبك ةعوسوم

 نييورقلا عماج نع تاليصفت نم نازولا نسحلا ركذ ام ومن ىلعو . هنمزألا فلتخم ىف نييبرغملا

 همله دقو شكارمب نيملسملا ريمأ نيفشات نب فسوي نب ىلع عماج نع ةلئامم تاليصفت نود

 نب ىلع مسا لحم همسا هيلع عيشي نأ الما اعماج هناكم ديشو نيدحوملا ةلود سسئم نمُوملا دبع

 « شكارم ةبصق راوجب اعماج نمؤوملا دبع ىنبو , ميدقلا همساب هنومسي اولظ سانلا نكلو فسوي

 ىهتنم ىف ةرانم هل ديشو : سلدنألا نم اهبلج ةدمعأب هنيزو بوقعي هديفح هب ىنتعا دقو

 رفرف



 عيبت نأ اهديش نأ دعب هتجوز ىرتو« ةيليبشإ مماج ىف اهديش ىتلا ادلاريخلا ةرائمك ةعورلا

 : اهب هتارتقا دنع اهجوز امل همدق اه لكو ةميرك راجحأ نم كلمت امو ةصاخلا ةيبهذلا اهيلح
 ولعت ةيبهذ تاحافت ثالث اعيمج اهنمثب عنصي نأ - عضوملا اذه ريغ ىف انرك ذ اي - رمأتو

 ىف نيعماجلا نيذهب ةيوغللاو ةينيدلا تاساردلا رهدزت نأ ىعيبطو . اهقنور لمتكيل ةرانملا ةمق
 عماوجلا امهعم هسفانتو « ةيملعلا ةكرحلا ىف نييورقلا عماج اسفاني نأو مهدعبو نيدحوملا رصع

 هذه تناكو . الّسو اليصأو ةجنطو ةتبسو ةزاتو سانكمو تندوراتو ةساملجس ىف ىربكلا
 . اهذيمالتو اهخويش ىلع ةقفنلاب ىفي ام اهيلع ردت فاقوأ عماوجلا

 سرادملا
 ىتوجلسلا ناطلسلا ريزو كلملا ماظن قرشملا ىف سرادملا ماظن عاشأ نم لوأ نأ فورعم

 فقوو « ناريإو قارعلاب ةفلتخم نادلب ئف اهنم ةفئاط ديش ذإ مه 156 - :50) نالسرأ بلأ

 ةسردم لك ىف نّيعو اهتابتكمو اهبالطو اهتذتاسأ تاقفنب ىفت ةريثك اناقوأ ةسردم لك لع
 ىمست سرادملا هذه نم ةسردم لك تناكو ةيضايرلاو ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا فلعخمم ىف ةذتاسأ
 ةايحلا نم اهب ام فصوو 1/71 ةنس ةطوطب نبا اهراز دقو « دادغب ةيماظن اهرهشأو « ةيماظنلاب
 ىرنو « اهسيسأت ذنم ىمالسالا ىملاعلا ىف ةيماظنلا سرادملا هذه ةرهش تراطو . ةيملعلا
 ةسردم سأاف ةنيدمب سسوي مه ه.. - :ه7) فيصخلا نيطبارملا ناطلس نيفشات نب فسوي

 . نيرباصلا ةسردم مساب - ىبرغملا غوبتلا ىف نوتك ذاتسألا لوقي ا - تفرع

 نيدحوملا رصع ىلإ انلوحت اذإف. شكارم هتمصاع ىف ةيئاث ةسردم ديس نأ دبال هنأ انظ نظنو
 ةلودلا سسُؤم نمّؤملا دبع نأ : « نيدحوملا ةراضح م : هباتك ىف ركذي ىنونملا ذاتسألا اندجو
 ميلعتب ةصاخس ةسردمو « ةلودلا ىف نيفظوملا دادعال ةسردم اهنم « سرادم شكارم ىف سسأ
 ىدحوملا بوقعي هديفح ىنعو ء ةحالملا نف ميلعتل طابرلاب ةسردم سّساو « نيدحوملا ءارمأ

 . سلدنألاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف اضيأ لب « بسحف ىصتألا برغملا ىف ال سرادمل سيسأتب

 بوقعي دهع ىف تديش اهلعلو - نيدحوملا دهع ىف تدّيش ةسردم نع نازولا نسحلا ثدحتيو
 نأ ىبأر ىفو « بالطلل نكاسم اهب قحلي ذإ . ةسسّؤمب هبشأ اهنإ لوقيو شكارم ةبصقب -
 ىضرألا قباطلا ىفو ةفرغ نيثالث لع لمتشت اهنإ لوقيو . ةذتاسألل اضيأ نكاسم اهب ناك
 ؛ فيراصملا نم ىَفْمُي ةسردملا هذه ىف ذيملتلا كاكو « ىضاملا ىف سوردلا اهيف ىّتْلَت تناك ةعاق
 ةعيبط بسح رانيد ىتئامو ةئام نيب اهيف ايرهش اًبئار نوضاقتي ةذتاسألا ناكو « ةوسك ىطُمْيو

 فراخخزو ةعيدبلا ءاسفيسفلاب انيزم ناك ةسردملا ىنبم نأ رك دير . اهب نوموقي ىتلا سرردلا
 ىف ىأ نآلا اًولقو « بالطلا نم ريبك ددع ىضاملا ىف اهب ناك هنإ نازولا لوقيو . ةعوتتم
 ةفيلخلا ءانبأل ةسردم ناك فرخزم رصق ةيصقلا ىف لوقيو « ةديدش ةلق ىرجخلا رشاعلا نرقلا
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 ىفوتملا ىتبسلا ىراشلا نيسدللا ابأ ريبكلا ثدحملا دحن ةلودلا هذه دهع نم ةرخأبو هنترسأ ءانبأو

 قافنالاب ىفي ام هتاراقعو هكالمأ رايخ نم اهيلع فقيو ةتبسي ةسردم ديشي 549 ةنس ىف

 نع هباتك ىف قوزرم نبأ لوقيو « ةينيرملا ةلودلا دهع ىف اهسيسأتو سرادملا ديبشت عسناو
 ىبأ دلاو ديعس ابأ نامثع ناطلسلا نأ حيحصلا دنسملاب ىمسملا ىنيرملا نسحلا ىبأ ناطلسلا
 اشنأ هنبا نسحلا ابأ نأو سافب ةقحلملا ءاضيبلا ةنيدملاو نيراطعلا ىتسردم ىسافب ًأشنأ نسحلا
 فوتو لباقلا رطشلا ىف نييورقلا عماج لخاد ةسردمو ىسلدنألا رطشلا ىف جيرهصلا ةسردم
 نم دلب لك ىف أشنأ ا ىداولا ىف ةثلاث ةسردم أشنأو « اهتذتاسأ لوأ حابصم ةسردم مساب

 ا ىف ةسردم ( رئازجلا ) طسوألا برغملا نادلب نم هعبت امو ىمتأل ب رملا نادلي

 اهب قحلأو ةريثك افاقوأ اهيلع فقوو شكارمو تامغأو ىفسأو روّمزاو ةفنأو ةتبسو ةزاتو
 ىدحإ اهدحو ساف ىف نإ نيينيرملا دهع نم ةرحاب نازولا نسحلا لوقيو . ةسيفن تابتكم

 : ةزاتمم بتاور ةذتاسألا عيمجلو « رثكأ وأ ةفرغ ةئام ةسردملا ىوحت دقو « ةسردم ةرشع

 سرادملا كلت ىف ميلعتلا ةقيرط ركذيو « ةزاتب كلذكو سرادم ثالث سانكمب نأ ركذيو

 هريسفت ىف ذخأي مث « صنلا ةءارقب سردلا ءدب ىف اذيملت فلكي ذاتسألا نإ لوقيف « هدهعل

 رواحتيو « تاضارتعا نم صنلا ىلإ هجوي ام نايب عم هئارا ضعب هيلإ افيضم هملك تالالد نايبو
 راوحلاو ةشقانملا ىف مهعم ذاتسالا كرتشيو « هتالالدو صنلا ىناعم ىف نوشقانتيو بالطلا

 ظتكادق رصعلا اذه رخاوا ىف ىصقألا برغملا ناكو الإ ىنيرملارصعلا هتني ٍ هنأ حضاوو

 نونعي ال نيخرؤملا لعج ام اذه لعلو « ملعو نف لك ىف ءاملعلا بابش نم جرخت امبو سرادملاي
 . ةعبتم ةضيرفوأ م تناك ذإ سرادم نم دعب اميف نويولعلاو نويداعسلا اثنا امع ثيدحلاب

 اياوزلا
 ىرجملا عيلسا نرقلا لب كاسنلاو ةفوصنملاب ةقلعتملا اياوزلا فرعي ىصتألا برغملا نك 0

 برغم 4 ةيوأز لو تا 5 نيرا ةلد مق نع اغيدح ىف رم م هقفر صعب

 نرقلا ىف ىستألا برشملاب فرعت تذأ امنإ اياوزلا نأو اطابر ىمست تناك لب لاقيو طيمما

 نسحلا ىبأ ىنيرملا ناطلسلا نع هباتك ىف قوزرم نبا كلذ ركذي ام وحن ىلع ىرجملا نماثلا
 رمع نب ىبحي ايركز ىبا ةيواز ركذو « اهاشنا ةيواز هل ركذي مل كلذ عمو « اياوزلا هئاشنإو
 . الاسي

 نماثلا نرقلا ىف ةعردب تسسأ ةيواز طاقسلا داوجلا دبع ديسلل ىئالدلا رعشلا باتك ىفو

 ياي



 ذنم ىصقألا برغملا ىف رثاكتت اياوزلا تذعأو . متكع دمحم سانلا ديس ةيواز مساب ىرجفلا
 ىلع نولوتسي نابسإلاو نويلاغتربلا ذحاو ةينيرملا ةلودلا تفعض امئيح ىرجملا رشاعلا نرقلا
 : اهماكحو ةلودلا نم اوسعي ةيراغملا امنأكو طسوتملا رحبلاو طيبا لع ىصقألا برغملا فارطأ
 نسحي نمو دالبلا لاوحأ حلصي نم مهنيب اودجي نأ نيلما ةفوصتملا خويش لوح نوفتلي اوذحلاف
 مضت ةيوازلا تناكو « ةدلب لكب اياوزلا ءانب ىف ةوقب ارمهسأو « نييساخلا اهئادعأ دض مهتدايق
 مضتو دجسمب هبشأ تحبصأ لب ةدابعلل ناكم لع رصتعت ال اعيرس تذخأو ع هيديرمو خيشلا
 بسحف كسنلل اناكم دعت مل اهنإف اضيأو . مهيديرمو اهحنويش وأ اهخيش ىنكسل ىنابم اهيلإ
 ىتح مهب فصعلاو مهيلع ضاضقنالاو رايدلل نيلتخا ءادعألا ةمواقم ىف بابشلا ةيمح باحلإل ةيسامح بطن اهب ىقلت تناكو « نوريثك اهيف جرختي ةسردمو ميلعتلل اناكم تحبصأ لب
 : مهب ليكنتلاو نيلمغا درط ىف اهباحصأو اياوزلا هذه داهج ىدم انب رمو 6 ةيفاب مهنم ىقبت ال
 ىف طاقسلا داوجلا دبع ذاتسألا دعو . اهداصقلو اهب نمل ماعط ةيواز لك ىف ُدَعُي نأ ىعيبطو
 انيأر ىفو « هيراحصو ىصقألا برغملا نادلب ىف ةرشتنم ةيواز نيعبرأ ةيئالدلا ةيوازلل هتامدقم
 ةيرعشلا ةكرحلا نع ثيدحلل اًريبك !ًدلجم طاقسلا ذاتسألا درفأ دقو ةيئالدلا ةيوازلا ىف اناقلي ام ومن ىلع ةمات ةئيدم لب « ةريبك ةسسّؤم هبشي ام ىلإ اهضعب لوحتو . اريثك كلذ نع ديزت اهنأ
 ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا اهيف سردت تناك ذإ ةيفاقثلا بناوجلاو اهخيرات نع ةمدقمب ال مدقو اهب
 ىف ىصقألا برغملاب اياوزلا ماهسإ ىلع حوضوب لدي امم ىرغص ةعماج اهنأكو لئاوألا مولعو
 . رعشلاو بدألاب ةيانعلا بتاجب ةيملعلا ةكرحلا

 تايتكملا

 هعيمج ىيدألاو ىملعلا ثارتلا لمحت ذإ « ةيملعلا تاسسؤملا مظعأ دعت تابتكملا نأ ىف بير ال
 ريوصت عيطتسأ نأو « امهخويشو بدألاو ملعلا بالطل اهزونك مدقتو اًيموي اهباوبأ حتفتو ةمالل
 ىصحل دقو « ةبتكم دلب لك ىف عماج لكب ناك هنا فورعمو ةدودحم روطس ىف اهتيمها

 ةيتكم ةرشع ىتنثا نييدعسلا دهعل برغملا ىف ةيركفلا ةكرحلا : هباتك ىف ىجح دمحم روتك دلا
 نبا خيرات لم عرم زونكلاو سئافنلاب ةئيلملا نييورقلا ةبتكم امهادحإ ناتنثتا اهنم سافب ةماع
 ندملا صعب ىف لئملابو ةيتكم ءالدلا ةيوازيو تامكم عبرا شك ارمب دعو ع هطخس نودلحخ

 سافب سيدرغلا_لا ةبتكم اهنم « ةبتكم ةرشع سمخ ةصاخلا تابتكملا نم دعو . ىربكلا
 نرقلا ىف مهدج مهثروأ دق تاكو . تادلجم ةتس ىف ةروشنملا « رايعملا » : ىربكلا ةيهقفلا هتعوسوم فيلات ىف 414 ةنس ىفوتملا ىسيرشنولا ىبحي نب دمحا ريبكلا رئازجلا هيقف اهب ناعتس
 ىراخيلا حيحص لمح نم لوأ ناك ذإ اميظع افرش ىسيدرغلا ىسيع نب راكب ىرجملا عبارلا
 1 نوريثك هلرح هديعو ىصق الا برغم ا لإ
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 ةيملعلا ةكرحلا ومن (ج)
 لزن هنإف « ةيسيردالا ةلودلا تماق ذنم ىسقألا برغملا ىف ومنلاب ةيملعلا ةكرحلا لحخأت

 ىضبرلا مكحلا دض ةروثلا اوداق نيذلا سلدنألا لهأ نم نوريثك ىناثلا سيردإ دهع ىف سافي

 كلت لصأ مه اوناك ذإ « ءاهقفلا نم نوريثك مهنيب ناكو ةرسأ ةئامعبرأ وحن اوناك مهنإ لاقيو

 نوقلي هماجلا ءاهقف ذأ ام ناعرسو « ةيسلدنألا ةودعلاب ىم ساف نم ارطش اولغشو « ةروثلا

 -ن نرقلا_ اذه فصتنم ىف انك اذإ ىتح« ةرجهلل ثلاثلا لئاوأو ىناثلا نرقلا رخئاوأ لزم مهسورد هيف

 لحتأ ةلباقملا ةييرغملا ساف ةودع ىف نييورقلا عماج ةيرهفلا نينبلا مأ ةمطاف ةليلجلا ةديسلا تنيو

 برغملا ىف هراثآ ىملعلا طاشنلا اذهل لظيو « ىسافلا بابشلا ميلعت ىف نوسفانتي نيعماجلا خويش
 اذه دوعيو ع ىرجملا ثلاثلا كرملا رخاوأ ىف سافب ةيسيردالا ةلودلا لع ءاضقلا دعب ىصقألا ْ

 ةلاض تاكف نم هيف ناك امه ىصقألا برغملا ذاقنال اوماق نيذلا نيطبارملا دهع ىف ةوقب طاشنلا
 ةيطاوغربلاكو ىبرغلا لامشلاو ةرصبلا ىف ةلزتعملاكو ءاحنألا ضعبو ةساملجس ىف ةيرفصلا اياقبك

 ىصقألا برغملا اودّو كلذبو سوسلاب تندورت ىف ضفاورلا ةيعيشلا ةيلجبلاكو ةنسمات ىف
 ةنس ىفاوت نإ امو « ةطشان ةيملع ةكرح هيف نيثعاب ةنسلا ناضحأ ىلإ هنودري اوذحأو

 سلدنألا رايد شيج سأر لع نيفشات نب فسوي نوطبارملا ريمأ لزني ىتحو م 85١٠/ه

 مضيو ( ةقاالزلا ىف ةقحاس ةميزه هعم ابروأو نايسالا ىراصنو ةلاتشق ريمأ سنوفلا مزهيو

 ع اًمساو اومن ىصقألا برغملا ىف ةيملعلا ةكرحلا ومنت ذئئيح نمو . ةيبرغملا هتلود ىلإ سلدنألا

 ع هيلع كودفي سلدنألا ءاملع ذخنأ دقف « ةيسلدنألا ةيملعلا ةكرحلاب اجيردت محتلت تدذحنأ ذا

 ىلع لمعف « رظنلا ديعب نيفشات نب فسوي ناكو « سلدنألا لع نودفي هواملعو هبالط ذخنأ م

 نم هيلإ عطقنا » : بجعملا بحاص لوقيلا ىتح شكارم هتمصاع ىلإ سلدنأل ءاملع بلج

 ردص ىف سابعلا ىنب ةرضح هترضح تهبشأ ىتح هلوحف ملع لك لهأ نم سلدنألا ةريزج
 باتكلا نايعأ نم (م١١ 4 عه هما -ه٠٠1 2000 ١١ ىلع هنبالو هل عمتجاو « مهتلود

 لزي مل » : : لوقي رخآ عضوم ىفو 4« راصعألا نم رصع ىف هعامتجا قفتي مل ام ةغالبلا ناسرفو

 ةريزج نم باتكلا نايعأ ىعدتسي هترامإ لوأ نم نيفشات نب فسوي نب لع نيملسملا ريمأ

 . ©« كلل عمتجي مل ام مهنم هل عمتجا ىتح « كلذ ىلإ هتيانع فرصو « سلدنألا

 نم ريكو 0 ةدحار بدأو ملع راد ىلا يما برغلا حبصي حبصي .خيراتا اذه لذنمو

 5 لهأل ارثم ناك » : مهتاودل يقم نسل ولا دبع ع بجلا بحاص لوقير

 مهيلع ىرجيو « هترضحب راوجلاو هدنع نوكلا ىلإ دالبلا نم مهيعدتسي مهيلإ انسحب مه ابحم

 ما



 نبا هذاتسأ تاميلعت بسح - ذختاو . « مهل ماظعالاو مهب هيونتلا رهظيو « ةعساولا قازرألا
 اوناك ةاعدلا نم ةريبك ةفئاطو لئابقلا ءاسؤر مهنيب خايشألا نم نيسمحت عم ةرشع - ترموت
 هنبأ نع سلا بحاص لوقيو . ايملع اًدادعإ ةوعدلل نوّدعي اوناكو « ةبلطلا مساب نومسي
 ىراخبلا امإ - لوقي 5 هنم كشلا - نيحيحصلا دحأ ظفحي ناك هنإ نيدحوملا ناطلس فسوي
 ظفح ىف عاستاو بدألا ملع ىف ةكراشم هل ناكو « هقفلا نم لمج ركذ عم .. ملسم امإو
 اهنم هل عمتجاو اهبتكو اهئازجأ نم اريثك عمجو ةفسلفلا ملعتو « وحنلا ملع ىف رحبتو ةغلل
 برغملاو سلدنألا راطقأ نم بدكلا عمجي لزي ملو ؛ ىومألا رصنتسملا مكحللا عمتجأ امم بيرق
 هلبق كلمل عمتجي مل ام مهنم هل عمتجا نأ ىلإ رظنلا ملع لهأ ةصاخو « ءاملعلا نع ثحبيو
 ةفسالف يأ ليفطل نب دمحع ركب و نينقتملا ءاملعلا نم هبحص نمم ناكو .« برغملا كلم نم
 هضحيو مهيلع ههّبتيو راطقألا عيمج نم ءاملعلا هيلإ بلجي اذه ركب وبأ لزي ملو . نيملسملا
 ةوعد تغلب بوقعي هئبأ مايأ ىفو . « دشر نب ديلولا ىب ىلع ههبن ىذلا وهو ؛ مهماركإ ىلع

 ةيكلاملل ءاوس ةماع عورفلا بتك قارحإب رمأ ذإ ةورذلا ةعبرألا بهاذملا باحصأ دض نيدحوملا
 نم رهاظلا ىلع سائلا لمحو كلام بهذم وحم هدصق ناكو « ةيلبنحلا وأ ةيعفاشلا وأ ةيفئجحلا وأ
 ثيداحأ عمجب نيثدخا رمأو ع هدجو هيبأ لصقم ناك هنيعب دصقللا اذهو ء ثيدحلاو نارقلا
 قلعتي امو ةالصلا ىف ىقهيبلاو ىنطقرادلاو بيس ىلأو رازب ا ٠ نئسو ةتسلا حاحصلا بشك نم

 ىف مت هنأ نم هانفلسأ ام ركذن نأ دبالو . هظفحب مهذخأيو ةبلطلا ىلع هسفنب هيلمي ناكو « اهي
 بانك ىرتل ىتح ىسلدنألاو ىبرخملا نيرطقلا نيب ىبدألاو ىملعلا جازتمالا نيدحوملا دهع
 اعيمج ام هنولعجي ذأ نيرطقلا ءاملع نيب هيف نوجزمي اباحك نوقلوي نيح نييسلدنألا مجارتلا

 تناكو : ١١ملا"عغه هال ةنس ىنوتملا لاوكشب نبال ةلصلا بانك ى ظح الي أم وحل لع

 قوزرم نبأ هاكح ام انب رمو نيدحوملا ةيانع نع لقت ال بدألا لهأو ملعلاب نيينيرملا ةيانع
 باللطلا لع قافنالاو ةذتاسالل اهيف بتاورلا ضرفو سرادملا دييشتب مهتيانع نع نازولاو
 - م 174ة/ها/49) نانع وبأ ىنيرملا ناطلسلا هانب دهعمل فصولا نازولا ليطيو « مهتوسكو
 2 لقع ةروصتي ا لامجي لحتت ةقوقسم ةقورأ كن لأ هيف نإ رك ذيو ما [ه اب“ هرب

 ياهلا بهذلابوءاسفيسفلاب ةوسكم ةدمعألا نيب رطانملاو ةنيابتم ناولأب ةقمنمةدمعألا و

 تعفترا اهتاقفت ناب ةسردملل ليوطلا هفصو متخيو 0 عزجم بشع“ نم فقسلاو ؛ دروزاللابو
 . رانيد فلا نييأمت رةثامعبرا ىلا

 دعب مهيلإ اورجاه نيذلا نييسلدنألاو مهنأ قمعتب ةبراغملا رعشي ةلودلا هذه لئاوآ ذنمو
 اذه ناك دقل لب « ةريثك رصاوأ مهعمجت ةوحخإ نايسالا رجح ىف ىربكلا مهندم طوقس
 مهناوخإ نم مهيلإ رجاه نم ة ةرثكي اقمع دادزا هنأ ريغ نيطبارمللا ةلود رصع ذنم مهقمعتيروعشلا
 كلملا ديع نب دمحم لاثمأ نم ىبرغملا لعج ام وهو . ىرجملا عباسلا نرقلا ىف نييسلدنألا
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 نيب ةمسق هلعجي ةلصلاو لوصوملا ىباتكل ةلمكتلاو ليذلا هباتك افلوي نيح ىشكارمل
 ىتح « سلدنألا نم ةرجهلا عسنت تذخأ ١ ربكألا رطشلا نييسلدتأللو « ةيراغملاو نييسلدنألا
 . ىصقألا برغملا ندم ىلإ ى ةيسلدنأ ةرجش تادب ةطانرغ تطقسو ه 851ا/ ةنس تناك اذإ
 نم نييكسيروملا درطب م ١١.ة/ه ٠١١8 ةنس رمأ نيح ثلاثلا بيليف مايأ ةرجهطا اهتلتو
 نييدعسلا نمزو نييئيرملا مايأ رخاوأ ىف ةيعامجلا ةيسلدنالا تارجحلا هذه ناكو . سلدنألا ةريزج
 نأل نادلبلا كلتب ةيملعلا ةكرحلا دومحخو ىبرعلا قرشملا ىف ةينامثعلا ةلودلا نادلب لع ىصتألا برغملا سايق ىف اريبك ًاطخ ىرن كلذلو . ىصقألا برغملاب ةيملعلا ةكرحلا ومن ىف ديعب رثأ
 دعب نييسلدنألا عومج نم هلزني لظ ام اهمها ع اهنيبو ىصقألا برغملا نيب قرفت تناك قراوف
 روصنملا نع هباتك ىف ىضاقلا نبا هونيو . ةبيقاعتم ةليوط تاوئس ىدم لع ةطانرغ اطوقس
 ىلع مولعلاب ديدشلا هفغشب (م 1767 مه 5 0 ١هال4 /ه 985) ىدعسلا ىبهتلا
 هياتك نم لوألا ءزجلا ىف نوئك هللا دبع ذاتسألا هوئيو ءابدألاو ءاملعلل هتياعرو اهفالتخا
 0 ١107 مه ١٠١84 -م ١554 مه ١٠ا/ه) ديشرلا : نيبولعلا ءافلخلاب ىبرغملا غوبتلا
 هللا دبع نب دمحمو مم ١087 له ١8) - م 5١ا5 مه )٠١81 ليعامإو
 . ىصقألا برغملاب ةيملعلا مهتضهنو (م 8 5 ١٠.6 -مااالهال مه ١١1ا/١)
 38 نيعاب امئاد تناك ةيبرغملا ةيملعلا ةكرحلا نأ ىل - حوضوب - لدي ام هانمدق ام لك
 . ىيونعمو ىدام لوع نس نوعيطتسي 5 ل نومدعيو اهتودهعتي مهف َ ةيراغم ا
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 0 مولع

 فيناصت بطلا يف هلو ب دوال دع ني "الملا وأ مهنمو «٠ ةيبط ةياعر لع هنباو

 ةيبطلا هيتك عمجي م .١١ /(ه هاله ةئس ىفوت ني فس وي نإ اع نالطعللا رمأ لفو ة د لعتم

 ةيبرعلاب نالوك ليبربج هرشنو ةرك ذتلا ساتك اهمها . و ( هتافول ةيلاتلا ةنسلا ىف اهخسنو

 هلوزن نيح هيلع ذملتت ةبراغملا ضعب نأ انظ نظنو « داليملل ١911١ ةنس سيراب ىف ةيسنرفلاو
 , . هيلع هملعت لمكيل ةيليبشإ هتدلب ىلإ هعبت امبرو شكارم ىف

 لئاوألا مولع رهدزتو مكحلا ناجلوص ىلع نيطبارملا نم اولوتسي نأ نودحوملا ثبلي الو

 )١( لإ ص سلدنألا نع انباتك هيف رظنا .

 اب



 ةكرح داقو « نيطبارملا دهع ذنم اهتوسردي اوذحنأ دق اوناك ةيراغملا نأ ىلع لدي امم « مهدهع ىف

 م1171/ههدم) ىدحوملا نمّوملا دبع نب ©20فسوي ىصقألا برغملا ىف مولعلا هذه راهدزا
 « نمؤملا دبع هيبأ دهع ىف ةيليبشإل اماح ناك نأ ذتم ةفسلفلا ملعت ذإ ء(م ١١86 لهدم. -
 نيح شكارم ىلإ هعم هبحطصاو ليفط نب ركب ابأ فوسليفلا هبيبط كاذنيحح هسفنل ىفطصاو

 عمتجاف ةفسلفلا بتك عمج ىف هبغرو « هقرافي داكي ال ناكو « مكحلا ناجلوص ىلع ىلوتسا

 /ه "ه.) رصنتسملا ىومألا ةفيلخلا هعمج امم برقي ام - بجعملا بحاص لوقي ا - اهنم هل

 ىروحن هنهز ىف ةتكم ىنغأ دعت هدجكم تناكو َ سلدنألا ىف /ح هايم مه ان - م م1

 لئاوألا مولع نم اهب لصتي امو ةيفسلفلا بتكلا هيلإ بلجي ليفط نبا ناك اكو . ةفسلفلا بتك
 هضحيو - بجعملا بحاص لوقي 5 - مهيلع هّبنيو راطقألا عيمج نم ءاملعلا هيلإ بلجي ناك

 فسوي هيلإ اكشو . ةفلتخم بتك كلفلاو بطلاو ةفسلفلا ىف هلو « مهب هيونتلاو مهماركإ ىلع

 ولعب رذتعاف كلذب موقي نا هلاسو صيخلتلاو حرشلا ىلإ اهتجاحو هبتك ىف وطسرا تارابع قلق
 هاعدتساف -- كاذنيح ةيليبشإ ىضاق ناكو -دشر نبا نم كلذ بلطي نأ هيلع راشأو « هنس

 ةلوطم احورش عضو ذإ « ةنكمم ةروص ريخ ىلع هب ضهنف « لمعلا اذهب ضهني نأ هيلإ بلطو
 . وطسرأ تافلّؤم نم ريثكل ةرصتخمو ةلعسوتمو

 تفاهت لثم ةيفسلفلا هتافلّوم اهعم تمجرتو ةينيتاللا ىلإ تمجْرت حورشلا هذه لكو
 دئاقع ىف ةلدألا جهانم نع فشكلاو « ىلازغلل ةفسالفلا تفاهت ىلع هيف در ىذلا تناهتلا
 تاعماجلاىف سردت هبتك تذحأو. لاصتالا نم ةعيرشلاو ةمكحلا نيب اميف لاقملا لصفو « ةلملا

 ىلإ ةفاضإلاب وطسرأ ةفسلف برغلا مهف امل اهالولو « ىداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ذنم ةيبروألا

 دشر نبال دي ىهو . ىبروألا ىنيدلا ررحتلا ةكرح ىف قيمع رثأ نم نيريخألا هيفلؤمل ناك ام
 . هعيمج ىملاعلا ركفلا ىلع لب هدحو ىبروآلا ركفلا ىلع ال

 ليفط نبا ذاتسأ ةجاب نبا لثم سلدنألا ةفسالف نم امهريغو ليفط نباو دشر نبا راث لكو
 ىتلا تايضايرلا ىف ةصاخو لئاوألا مولع فلتخمىف ةيملع ةضهن ىصقألا برغملا ىف تثدحأ

 (7نيعسايلا نبا مساب روهشملا جاجح نب دمحم نب هللا دبع مهتمدقم ىفو« ةبراغملا اهب فغش

 , روذجلا لامعأ ىف ىرحأو ةلباقملاو ربجلا ىف ةموظنم هلو م ١١١هه 5.0١ ةنس ىفوتملا

 هلو ٠0١ ةئس هلثم ىفوتملا ساف ليزن ىبطرقلا ىسيقلا نوجّرف نب دمحم نب ىلع هرصاعي ناكو
 روصنملا اهانب ىتلا ةفلتخملا روصقلا لدتو . باسحلا لئاسم نايب ىف بايللا بابل "7باتك

 يضكارلا كللا ديع نبال ةلمكتلاو ليثلا عجار 3 ١ دشر نا لقط نب عم ةراأو فس يف رطل
 . الد[ . ( سرهغلا عجار ) ةقرقتم مضاوم ىف بجعملا

 . 7/4 ص قنونملل نيدحوملا ةراضح رظنا )١(

 اما



 تانيز هيلإ فاضأو نمؤوملا دع هذدذج هأدب ىذلا دجسملاو شك ارم هب ىف ىدحوملا بوقعي

 ةروصقم ريبكلادجسملا ىف هوثدحأ امو « اهيف نينطوتسملا سلدنألا نم نيبولجملاو نينطاوملا

 الو اهلفسأ ىف تالجعب ةتبثم ةيكيناكيم تناكو ةعمجلا موي هيشاوحو ةفيلخلا اهيف سلجي
 . (1)ة5 حم لصاوتب لتمتو عرذأ كرس

 ءىدابملا باتك فلئؤمىشكارملا نسحلا ىلع وبأ ذئكيح نييكلفلا نييضايرلا رابك نمو

 ىه نرنفةعبرأ لع باتكلا اذه بتر ىشكارملا ىلع ابأ نأ نونك هللا دبعذاتسألا هنع لقنيو

 . (0لوصف وأ باوبأ ةعبرأ ىف اهيلع ةبردلاو 2 الصف رشع ةسمخ

 هنوقحلي اوناكو - ثيراوملا وأ ضئارفلا ملع ىف ىقتانو نيينيرملا رصع ىلإ ىضمنو
 ىف هلو رئازجلا ىف اني رم ىذلا ةتبس ليزن ىناسملتلا ركب ىبا نب ميهاربإب - تايضايرلاب
 ةنسىفوتملا طاشلا نبالو 3 ارارم هشيس ريغو هتيس ىف تحرس ةيناسملتلا تي ةزوجرا ضتئارفلا

 تايضايرلا ىف برغملا ةرخفميىقتلنو . « ضئارفلا ملع ىف ضئارلا ةينغ » م 1؟17/ه 7
 ةنس شكارمب دولوملا ىشك ارملا ىدزألا نامثع نب دمحم نب ليج سابعلا ىأ (3نلا نبا

 ةينيدلا مولعلا فلتخم ىف ةياغلا غلبدقو م 1851١/ه 7/5١ ةنس ىفوتملاو م 5١1/ه "ه٠
 ىف هلو. كلفلاو تايضايرلا ىف اميسالو ةيفسلفلا مولعلا ىف ةياغلا ىلإ عربو ةيغالبلاو ةيوغللاو
 نييؤرقلا ةعمأج وأ عماج 2 باللملا كمتعي هيلعو ىساتسملا لامعا حض صيخلتلا ربجلاو باسحلا

 بالطلا هذصقو هتايح ىف هترهش تراطو . باجمحلا مقر ناعم باكي هح رشق ( مويلا ىلإ سأغب

 ميهاربإ نب دمحم ل بالا لثم نويرئازجو ةبراغم هيدي ىلع نورهام نويضاير جرختو« جف لك نم
 هرصع ىف رهتشا باتك كلفلا ىف ءانبلا نبالو . م 55١/ه ا/ها/ ةنس ىفوتملا « ىناسملتلا
 ىسافلاىئاجللا مسا عمليو . موجنلا ملع ىلإ لخدملا هلو ةرايسلا ليدعتىف ةراسيلا هامس هرصع دعبو
 كلفلا وأ ةئيملاو تايضايرلا ىف م 7007/5١/ه 777 ةنس ىفوتملا عيبرلا ىبا نب نمحرلا "دبع

 . اليل بكوك ىأ عافترا ىدم فرعي اك راهنلا نم ىضم امو سمشلا عافترا

 راهزأو لاجحللاةردو جاهتبالا لينو سابتقالا ةوذج . 8١ ؛ 7ك ص ىنونملا رظنا )١(
 . 781/١ ىبرغملا غربتلا هتافلؤم ىف رظناو . ضايرلا 2ص نونكلىبرغملا غوبنلا نم لرألا ءزجلا عجار (؟)
 ةرذجلاو 67/8 ىضاقلا نال ةردلا ىف هرظنا (4) . 001

 . 7” نوتكو 0 لثم ةفلاسلا بتكلا ىف ةريثك تامجرت ءانبلا نبال ةهف

55 



 _دورقلا عماج تقوم م ١ :؟9هره م98 ةنس ىفوتملا ىرداجلا نمحرلا ؟أةدبع هدعب اناقليو

 ةلاب لمعلا ند هش عمت نأ باتكو 3 راهدلاو ليللا ملع 2 راهزألا ةضور هلو )ع سأغب

 نمو . لوادجلاو باسحلاب لمعلا ةقيرطو ةرئادلا عبربو ةيزاكشلا ةحيفصلابو بالرطسالا

 باتك هلو م ١؟ه./ه ال٠5 ةئس ىفوتملا ىبيجتلا نوبل نبا ىنيرملا رصعلا ىف ةسدنملا ءاملع

 . ةيسدنملا لاكشالا ىف ريسكألا

 نب دمحألو « هلاكشأ لحي سديلقإ باتك ىلع اّيكم ىدعسلا ىبهذلا روصنملا ةفيلخلا ناكو
 زومر كفل رييدتلا نسحب ريبخلا حتف مساب حرش م ١5١ 5/ه 5١٠١ه ةنس ىفوتملا ىضاقلا
 ةنس ىفوتملا ىلوزجلا نمحرلا دبع ديز ىبأ "7 ليقعبللو . ؟9فلاسلا نوبل نبال ريسكالا

 راهزألا ةضورو ءانبلا نبال ةرايسلا ليدعت ىف ةراسيلا ىلع ةيكلف حورش م ١هوالاه 5
 ىضاقلا نب مساق نب '”دمحلو . تندورات عماجب ةيماخرلا ةعاسلا ثدحا ىذلا وهو ىدراجلل

 نييضايرلا مهأو . ضئارفلاو باسحلا ىف ضماولا قربلا باتك م 11 ء/ه ٠١4٠ ةنس ىفوتملا
 بالرلعسإ هلو م 158/ه ١١954 ةئس ىفوتملا ناميلس نب دمحم ىنادورلا نييولعلا رصع ىف

 لك ىف لعلو . هل لصفم ؟'"فصو ىبرغملا غوبتلا باتك ىفو « نيترك نم نوكم ركتبم
 ةيسدنحلاو ةيكلفلاو ةيضايرلا تاساردلا ىف اطشان لظ ىصقالا برغملا نأ ىلع لدي ام تمدق ام

 ٌْ . ةيضاملا بقحلا لاوط

 . سانلا ةايحب ةيانعلا ىف امهترورضل ةلديصلاو بطلا ىف ىصقألا برغملا طشني نا ىعيبطو
 هنبا هدعي نم هتفيلحو نيفشات نب فسويل ابيبط ناك بيبطلا رهز نب 2ءالعلا ابا نأ انب ّرمو

 ناك ىذلا كلملا دبع هنبا هدعب اطزتو « ةيحصلا امهتياعرل شكاره ىف هلوزن دكي امث « لع

 ىكينيلك ىبرع بيبط مهأ وهو م 7١1”1/ه هه ةنس ىفوت ذإ نيدحوملل مث نيطبارملل ابيبط

 هنبا ْدْختا امنيب ابييط ليفط نبا فوسليفلا ىدحوملا نموملا ديع نب فسوي ةفيلخلا دختاو

 ايحص ىنعت تناكو ةرهأم ةبيبط وؤرمع ما هتحا تناكو ع صاخلا هبيبط رهز ني ركب ابا بوشعي

 . ىدحوملا بوقعي نب رصانلا بيبط هللا دبع هنبا ناكو « ةيدحوملا ةرسآلا ءاسنو بوقعي ةجوزب
 ايسلدنأ ايلديصو أييبط 9 .يرشع وحن 04 نيدحوملا ةراضح 0, هبامك ىف ىنونملا ذاتسألا ىصحأو

 نونك ذاعمألا لئع باالرلطسالا اذه فصو رثظنا 2١ تورقس نبأ روك دلل ةيبرغملا ةفامثلا رهاذم رظنا 10

 3 8-2 َ م .55 ١ ص

 سلدنألا نع انباتك رهز ىب ةرسأ ءايطا ىف رظنا (5) نييدعلا دهع ىف برغملاب ةيركفلا ةكرحلا عجار 7
 . ١57/5

 00 00 ذاتسالل ىبرغملا غوبتلا رظظناو ١58/١ ردصملا سفن (') ّْ - 3 صصص "م

 . أحدعب امو
 ) )9غوبلا ١/0/١ .
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 بطلا اونقتأ نيذلا ةيراغملا ءابطألا لثملاب ركذيو . نيدحوملا ءافلخلا ةمدخل شكارم اولزن
 20م ١ ١ ا /ىه ه9" ةئس ىفوتملا ىولسلا دمحم نب ىبخت مهنمو ؛ نيدحوملا رصقغ ىف ةلديصلاو

 تادرفم وأ ةلديصلا ىف باتك هلو م 1174/ه ت١٠ ةنس ىلاوح ىفوتملا ىسيردإلا فيرشلاو
 م ١ ؟هاماه .68٠" ةنس شكارمب ىئوتملاو ةتبسب ءىشانلا ىماذجلا كلما ديع نب دمحاو ,ةيودألا
 لوقيو « روصنمل هدش ىذلا ناتسراميبلا فصو ىف بجعملا هياتك ىف ىشكارملا ضافأ دقو
 ةيرشألا لمعو ةلديصلل مسق هب ناك هنإو . قافنالل موي لك ارانيد نيثالث هيلع ىرجأ هنأ
 ةالص دعب عوبسأ لك ناتسراملا ىضرم دوعي ناك بوقعي نأ رك ذيو ؛ لاحكألاو ناهدألاو
 نم مهفي ام” ناتسراميبلل سيئر لوأ ناك ىئاجبلا ىنادلا ميهاربإ قحسإ ابأ نأ ودمر . ةعمجلا
 . ةرتف هتيب ىف تلظ هتساير نأو ءاطألا َتاقبط هبابك ىف هل ةعبيصأ ىبأ نبا ةمجرت

 ىف نيروهشملا ءابطألا نم 2')ةتس ةيبرغملا ةفاقثلا رهاظم هباتك ىن نورقش روتك دلا ركذيو
 ىف هقمعتب رهتشا ىذلا ىسافلا بيعش نب دمحأ سابعلا وبأ مهضأ ناك امبر ىنيرملا رصعلا
 ديعس ىِبأ ناطلسلا نمز ىنيرملا طالبلا ىف ابيبط ناكو ' لئاوألا مولعو تايضايرلاو ةفسلفلا
 ةنس نوعاطلاب ىفوت اهبو © سنوت اع نيح هعم هبحطصا دقو نسحلا ىبأ هنباو نامثع
 ءابطألا ةرثك ىلع ةلالدلا ربكأ نمو . اعراب ارعاش ناك |؟ اعراب ابيبط ناكو 1 ٠١؟:ومه 8
 ةعبسب ناك نميف بيبللا دصقمو ةينمألا ةغلب » باتكل الوهجم قلوم دجن نأ ىنيرملا رصعلا ىف
 ددعلا ىف تيوات نب دمحم ذاتسألا هرشن ىذلا ©« بيبطو ذاتساو سردم نم ةينيرملا ةلودلا ىف
 ()ةشئاع ىه ةعراب ةبيبط مهنيب « ةتبس ةنيدمب ءابطألا نم ةعبس ركذي ناولعت ةلجم نم عسانا
 : لوقيو « رايجلا تنب

 - نياشعلا ةلدايصلا ديري - نيراجشلاو ءابطألا نم ةعامج ةقبطلا هذه ىف ةتبسب ناك دق »
 اذإو « « مهركذ تكرت ( ةعبسلا ) ءالؤه وه غلبم ةناكملاو ملعلا ىف اوغلبي مل هانرك ذ نم ىوس
 ءابطألا نم سافب ناك نمي انلاب امف ىصقألا برغملا ندم ىدحإب ءابطألا نم ددعلا اذه ناك
 ىف وأ لخادلا ىف سافب ناك هنأ نازولا نسحلا ركذي ذإ ؛ نيريثك اوناك نأ دبالو « ةلدايصلاو
 لك جاتحي ناك لقألا ىلعو ٠ اهباوبأ جراخ ىرخأ تاناتسرام ةدعو ةعيدب تاناتسرام اهلخاد
 . ةلدايصلاو ءابطألا نم ددع ىلا جاتحي نك . ل نإ بيبطو ىلديص لل ناتسرام

 ىفوتملا ىئاسغلا ريزولاب ادبيو « ةلدايصلاو ءابطألا (”تافلؤم ىجتح دمحم روتكدلا ضرعيو
 01 وهو راقعلاو بشعلا ةيهام حرش ىف راهزألا ةقيدح هل ركذي اممو م ١١15/ه ٠١156 ةنس

 ١/.١1 نييدعسلا دهع ىف برغملاب ةيركفلا ةكرحلا (؟) ىبرغملا بدألا ىف ةسارد : ةيبرغملا ةفاقثلا رهاظم )١(
 . اهدعب امو . ؟؟7 ص ىنيرملا رصعلا ىف

 . 515/١ ىبرغملا غوبتلا (”)
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 : ناونعب بطلا ىف اباتك ىرومزلا دوعسم نب ىنغلا دبع بيبطلل ركذيو « ىتابن ىلديص مجعم
 حرش « تاتابنلا صاوخ ناونعب ةلديصلا ىف اباتكو « ديدس لوقب ىصحلا جالع ىف ديفملا لوقلا
 لوغلا ىبأ بيبطلل ركذي اك « ىمجعلاو ىسرافلاو ىنايرسلاو ىنانويلا ناسللاب ةيودألا هيف
 ميهاربإ نب ىلع بيبطلل اضيأ ركذيو « ةرشعو ةئامعبراو تيب فلا ىف ةيبط ةزوجرأ ىلاتشفلا
 . ضارمألا ءافش ىف اهصاوخو باشعألا ىف ىرخأو اهئاودأو نويعلا جالع ىف ةزوجرأ

 دعب ىفوتملا نورقش نب رداقلا 9دبع مهنم « بيبطو ىلديص ريغ نييولعلا رصعىف غبنو
 ىف ةينورقشلاب تيمس ةموظنم ىوس ةددعتم تافلؤم ةلديصلا ىف هلو م75١م/ه ١١54٠ ةئس

 م 174"/ه ١١89 ةنس ىفوتملا قاّردأ باهولا 22دبع مهنمو « ةيودألاو ةيذغألا ىف تيب ٠
 تافلؤم هلو « هنمز ىف بطلا ةساير تهتنا هيلإو « بطلاب تلغتشا ةيساف ةرسأ نم وهو
 م 15/١/ه ١١١ 5 ةنس ىفوتملا ىشك ارم ا زوزع نب هلا ")دبع مهنمو ( ةفلتخم ةيبط تاموظنمو

 باهذ مسأب بطلا ىف باتكو ةيبطلا باشعألا ىف زومرلا فشك مسأب سباتك ةلديصلا ىف هلو

 بطلا بوحبب ةيراغملا ةيانع - حوضوب -- روصي ام تركذ ام لك ىف لعلو . فوسكلا

 ١ . ةفلاسلا روصعلا لاوط ةلديصلاو

 نيهاربلاو فيراعتلا ىف دسافلا نم حيحصلا هب فرعي ىذلا قطنملا ملع لئاوألا مولعب قحليو

 هلع قطنملاو . ظمححب هنم ذخأي ال ملع كانه سيلف , اهلك مولعلا ىف كرتشي وهو « ةسيقألاو
 نرقلا ذنم برعلا هلقنو « امكحم ابيترت هاياضقو هلوصف بترو وطسرأ هعضو لصألا ىتانوي
 , اهتاعماج وأ ةريبكلا اهعماوج ىف سردي حبصأو « مهراطقأو مهّراملع هلوادتو ىرجهلا ىناثل
 نيدلا لضفأ هيف عضيو هسرادتت تذخأ ىرجملا سماخلا نرقلا ىف سرادملا تاشن اذإ ىتح
 ماعلا ىف هترهش ريطتو لمجلا مسأب ارزجوم اباتك : ١؟هامه "14/8 ةنس ىفوتملا ىجنوخلا

 0 ىف ص قرشملا ءاملعك - برغملا ءاملع دحايو ابرغو افرش هراطقا عيمجعب ىبرعلا

 نرقلا ءاملع نم ىصقألا برغملا نم تامغأ لهأ نم ىتامغألا دمحم نب هّللا 2دبع « نيينيرملا
 باتكب سانلا ملعأ ناك : هنع لوقيو ىوحنلا ىقطنملا هنأب ىنيربغلا هتعنيو ٠ ىرجحلا عباسلا

 ةعامجلا ىضاق فيرشلاب وعدملا ىبحي نب ىلع نب ””دمحمب نيينيرملا دهع لئاوأ ىف ىقتلنو
 ص ىنيربغلل ةياردلا ناونع ىف ىتامغألا رظنا (4) ىف برغملاب ةيبدألا ةايحلاو 7434/١ ىبرغملا غوبنلا )١(

 ' ددفت . 76 ص رضحخألا روتك دلل ةيولعلا ةلودلا دهع

 مالعألا نم تامغأو شكارمب لح نمب مالعإلا (5) . 584 ص رضخألار 7.٠١/١ ىيرغملا غوبنلا (5)
 . ىطويسلل ةاعولا ةيغب ىف هرظنور 14 . ”55 ص رضخألا (5
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 قطنملاو مالكلاو لوصألا مولع ىف ةكراشم هل تناك هنأب رهتشاو 147 ةنس شكارمب ىفونملا اهب

 ؟"'دمحم روتكدلا ركذيو . ىنيرملا رصعلاب نيريثك ةمجرت ىف ةرهشلا هذه ددرتتو باسملاو

 ةزوجرأ م اها/ل؟مه 944م٠ ةنس ىلاوح ىفونملا يسانكملا زيرعلا دبعل ىدعسلا رصعلا ىف ىجح

 امهلعلو « هركذ راملا ىليقعبلا نمحرلا دبعل ىرخأ ةزوجرأو اتيب رشع ةتسو ةئام ىف قطنملا ىف

 هتزوجرأ ىف م 1545ه 51٠ ةنس ىفوحلا ىرئازجلا ىرضعخألا نمحرلا دبع ةاهاضم ادارأ

 ؛ ةريثك حورش اهل تعضوو ىبرعلا ملاعلا ىف ةعساو ةرهش تلان دقو ملسلا مساب ةامسملا ةيقطنمل

 . ةيئزجلاو ةيلكلا ثحابم ىطبملا هللا دبع نب دمحم ىجح روتك دلأ ركذيو

 تاساردلاو ىشاوحلاو حورشلاو تاموظنملا نم ةريبك ("7ةفئاط نوتك هللادبع ذاتسألا ضرعيو

 ةنس ا ىرداقلا مالسلا دبعل ةيرداقلا ىتزوجرأ اهنم ركذن « نييولعلا رصع رصع يف ةيقطنملا

 حرشو . م1811 مه ١79 ةنس ىفونلا جاحلا نب نودمحل ةديرخلاو م 11994 مه 1

 7 اضيأ ملسلا حرّشو م 1141 /ه ١١١7 ةنس ىفونملا ىسويلا ىرئازجلا ىرضخألا ملس

 ىواشفشلا روصنم نبال ىرضخألا ملسل ىرئازجلا ةرودق ديعس حرش ىلع ةيشاح- ىشاوحلا نمو

 مدقت ام لكو . ملسلل ىنانبلا حرش ىلع هل ىرخأ ةيشاحو م ١8١7 /ه #١7 ةنس ىنوتملا

 . نينسلا رم ىلع بط ريغو بط نم لئاوألا مولعب ىنعي لظ ىصقألا برغملا نأ ىلع ليد
 و

 ةغالبلاو ضورعلاو وحنلاو ةغللا مولع
 تأدب امير لب ع ىرجفم لا سماخلا كرقللا ذنم وحئنلاو ةغللا مولعب ىنْعُي ؛ ىصقألا برغملا لحل

رغملاو ساب اهشيز ةيسيردالا ودل م لزم < مهب ةيانعلا
 0 ةيملع 6 ةماع ىصقأل ب

 اذه ا ابك دان نأ ىئرقمو بيتاتكلا ىملعمل نأ كّشالو . ءارعشلاو باتكلا نم ةركبم

 ةيوغللا اهتالالدو ةينارقلا ظافلألا ضعب ةفرعمو ةيبرعلا ملعتب ةئشانلا نودذحأي اوتك ذإ بناجلا

 ميكحلا ركذلا ءارق نإ انلق اذإ ولغن الو . راعشألا نم مهيلع نوقلي ام ضعب ظافلأ كلذكو

 الوجمسما نب كلملا دع نب كاورمب نيطبارملا رصع رضع ىف كلذ ىلإ زهرلو ةاحنو نييوغل امئاد |وناك

 اميدق رذصت هنأ 0 كللا دبع نبأ هنع رك ذ دمف 0 ةالاهكل ةنس ةجنطب + ىفرتلا

 . ديعبلا ىوغللا قمعتلا لح ىلا هراعشأ 2 بيرغلا

 ىشكارملا كلملا دبع نبال ةملكتلار ليذلا م . 153/١ ىجح عجار 0)

 207 . 3١4/١ ىبرعملا غربتلا 5)
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 لحخدملا » هاعم ىذلا ماوعلا نحل ىف هباتكو : ١١ ملاراه هالال ةئس ىيفوتملا ةتيس نطوتسم ىمخللا

 . ديردم ىف ةيملعلا ثاحبالل ىلعالا سلجملاب ىبرعلا ملاعلا عم نواعتلا دهعم هعبطو اميق ايملع

 ىتلا ةلمعتسملا ةيبرعلا ظافلألا حيحصت ةغللا بلاط ىلع بجي ام لوأ »: هتمدقم ىف هلوق نمو
 « اهعمتجمو اهيدان ىف برعلا اهب تملكت ام ريغ ىلع اهب تملكتو اهعضوم نع ةماعلا اهتفّرح

 ب رعلل ظافلأ ىف امل هتعطختو هنامز ةماع نحل هباتك ىف ىسلدنألا ىدييزلا ةعجا رمي باتكلا أدبو

 باتك ىف ىلقصلا ىكم نبا ماهوأ هدعب ركذو « طلغلاو وهسلا نم هيف عقو ام نيبو ناتغل اهيف

 ةماعلا امهتم تلمعتساو « رثكأ وأ ناتغل برعلا دنع هيف ءاج امل اياب دقع مث . ناسللا فيقثت

 ناسل نم هيلع ليلد الو ةماعلا هيف نحلت امل بايب هعبتاو . نحللا ىلإ تلدع امبرو ع ةفعض ةغل

 82 أفرغ ةماعلا كب تلكئمت ال بابيو دحأو لع هورصتق ءايْسال وأ نيئيشل ءاحس أل بابي برعلا

 ىلإ هفلؤم اهيف عجر ةحفص 47. وحن ىف باتكلاو . ءارعشلا دنع ةيلصألا هتغيص نع هتغيص
 ىلإ سيعلا ءىرمعأ نم ةحفص ةرشع سمحت هسراهف ىف اهيفاوق تلغش زيجاراو هي رعش تاب

 هذه ىف عجر فلؤملا نا ىف هّوراق كلشي الو . ىرجه لا عبارلا نرقلا رخآا ىف ىضرلا فيرشلا

 اباتك نيسسمحن وحن نمضت اسرهف ققحملا ال عضو دقو « ةيوغللا بتكلا تاهما ىلإ ةساردلا

 ماشه نبالو . نيعست وحن هيف نوغلبيل ىتح نييوغللا نم باتكلا ىف ركذ نمل اًسرهف عضو اك
 ملعألل اهحرشو هيوبيس باتك تايبأ ىف عقو ام باتك ميقلا ىوغللا لمعلا اذه بتاجب ىمخللا
 اضيأ هلو 4 ةبيرغلا ظانلألاب لم ىوغل باتك وهو يبلعُت حيصف حرش هلو َ للخلاو مهولا سس

 نييوغللا نم هدعي اناقليو . ةماعلا نحل نع هباتك ىف هعجارم نم امهو . ديرد نبأ ةروصقم حرش

 نطوتسملا لصالا قنايجلا ىنشخلا 2 عسل نب دمح نب (") بعصم رد وبا نيدحوملا رمل ىف

 ع ةرطعلا ةيوبنلا ةريسلا بيرغل هحرش افرش هافكو اييدآ ايوحنو ةغللا ىف ىرابي ال املاع ناكو سافل

 نب ىسيع نب ؟9دمحم رصعلا اذه ىبوغل نمو . ثيدحلا رصعلا ىف اهرشن نم لك دمتعا هيلعو

 ىعفاشلا بهذمب لوقلا ىلإ الئام داهتجالا ىلإ احناج اًراظن اهيقف ناكو م 17717/ه 5٠١ ةئسل
 ناتزوجرأ هلو « اعويطم ارّجرم اًديجم اًرعاش بادآلا نم ائيلم تاغلل اظناح ناكو « هيلع ارظانم
 4 سك أرمب اهمظن ةيفلآ ةزوجرأ ىهو « تايشلاو ىلجلا نم تافصلا مظن ىف ةبهذملا 2 ناتي وغل

 قلعتي امو ماعنلاو شحولا رمحو ءابظلاو ماعنألا ىف ةبهذملا باتكل ةبقعملا اهامس ةيناث ةزوجأب اهالتو

 . 51 ةيعبو ا ةلمكتلا ىمخللا عاشم نبأ ضل رظنا ع0

 ىشكارملا كلملا ديع نبا فصانخلا نبا ىف رلغنا 6) غ١ ةاعولا

 )١( ةلمككتلا ىف هتمجرت رنا :  7٠١سابتقالا ةوذجو +47 .
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 ةنس شكارمب ىفوتملا ىراوملا ىسوم نب ©7”فسوي نيدحوملا رصع ىبوغل نمو . « اهب
 اوحنو ةغلو ابدآ ناسللا مولع ىف ارهام ناك هنإ كلملا ديع نبا لوقي هيفو م 1؟تا؟له 8

 حاحصلا فورح بيترت ىف ىرخا اتايباو ليلخلل نيعلا مجعم فورح بيترت ىف اتايبأ هل رك ذيو
 . ىرهوجلل
 2 ./ه 115 ةنس ىفوتما لحرلا نب كلام رعاشلاب ىقتلنو ىتيرملا رصعلا ىلإ ىضمنو '

 : ماعم ل يجاطوق راح ةر ةروصقم ىل ص هلو م هود ان". ةنس فلا نسمل فيرشلا

 طظانلألا نم بلا م منو ') فيرصلا م ىف فيرعتلاو طشسبيلا هلو ما هر ا/ كنس ىقوتملا

 بيرغ حرش لثمو « ىسافلا ىنيعرلل « ثيدحلا بيرغ ىف رظانلا ةفحم ه لثم ثيدحلا بيرغ ىف
 رثاكتتو . ىساملجسلا ىوارغملا روصنم نبال باهشلا باتكو ىراخبلا حيحصو كلامل اطوملا

 ةروصتمو ىريصوبلل ةيزمطأو ةدربلا لكم ةيوبتلا دئاصقلل ىدعسلا رععلا ىف ىشاوحلاو ح حورشلا

 ةروهشملا دئاصتلا ضعبلو ىرهوجلل حاحصلا لثم ةغللا بك ضعبلو ئىوبنل لإ ميدملا َّش ىدوكملا

 لاعفألا ةيمال تحرشو « ىبنتملا ناويد ةصاخو نيواودلا ضعبو مجعلا ةيفالو برعلا ةيمال لثم
 رصع لاوط ىوغللا فيلأتلا ىف تاهاجتالا هذه لظتو . بجاحلا نبال ةيفاشلاو كلام نبال
 مامت ىبأ ةسامح ىلع اًحرش م 77.م8/ه 1١17١ ةنس ىفوتملا ””روكاز نبا فلؤيو « نييرلعلا
 سايقم مساب ناقاخ نب حتفلل نايقعلا دئالق ىلع احرشو ةسامحلا حرش ىف ةسافنلا ناونع مسأب

 حرشب بركلا جيرفت مساب برعلا ةيمال ىلع احرشو « دئالقلا نم ىفحخ ام حرش ىف دئاوفلا

 ىللع احرش م ١اله5/ه ١١٠٠١ ةتس ىفونملا ىقرشلا بيلطلا نب دمحم فلؤيو « برعلا ةيمال

 ىدابازوريفلل طيحملا سوماقلا ىلع ةيشاحو « رهزملا ايابخخ نع رفسملا مساب ىطويسلل رهزملا بانك
 دئاوز ىف سوباقلا ءوضو لاعفألا ةيمال ىلع حرشو سوماقلا ىلع ةيشاح سومارلا ةءاضإ مساب
 احورش نونك هللا دبع ذاتسألا دّدعيو ىريرحلل صاوغلا ةرد لع ةيشاحو سوماقلا لع حاحصلا

 نيريثكل ةغللا 2 ىرخخا ىشاوحو

 لوأو ع ةريبك ةدايز هيلع دزي ' نإ هغللا ىف طاشلا عل ال وحتلا ىف طاقنلا ناكو

 خاأ٠ .الاه هدأ ةنس ىفوتملا فيرط نب لع نب ©" ( نسحا نيلعبارلا رصع ىف هب ىقنلن ربك ىرح

 . 590 . 55١ . 115١ ص لرألا ءزجلاب 2 ىشكارملا كلملا دبع نيا فسوي ىف عجار )١(
 . 51/١ ىبرغملا غوبتلا رظنا (©) .

 : ا م ىبرغملا غوبنلا مجار 0 ىدوكملاو ىتسملا فيرشلاو كلام لامعا ىف رظنا 60

 ٠٠١/١ ىيرغملا غوبلا (5) ةقرفتم عضاوم ىف ىبرغملا غوبنلا ىرارغملاو ىنيعرلاو
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 رصع ىف اهئاملع نم هريغو ضايع ىضاقلا ذاتسأ وهو« ةتبسب هرمع لاوط وحنلا سردي ّلظ
 هتافو ىلإ اهنطوتساو ةتبس نكس ىذلا ىقلاملا ىماذجلا دمحم نب ؛0ىلعب هدعب ىقتلنو « نيطبارملا
 ( ةيبرعلا دعاوق مح سرديو هبالطل ميكحلا ركاذلا اهب ءىرقي ناكو م ١١هّه هالو ةنس

 رقم ناك ذإ م60١١/هه. ةنس نيدحوملا نمز ىفوتملا ىسافلا ةئيطحلا نب ()ريجحأ هلثمو
 نوظفحي اوناك ذإ « ةاحن نودعي نيئرقملا عيمج نإ انلق اذإ غلابن الو . ايوحن ناك اك ميكحلا ركذلل
 . اميلس اقطن ميكحلا ركذلا ىاب اوقطني ىك ةيبرعلا دودح ىلع مهنوفتيو كايبصلا

 ةنس ىفوتملا ىلوزجلا ©7ىسيع وه مهم ىوحن ىصقألا برغملا ىف رهظي نأ ثباي الو
 نس ىفوتملا ىرصملا ىوغللا ىوحنلا ملاعلا ىرب نبأ جيرخ وهو م ١؟١١/مه <.ا/

 ناكو وحنلا ىف ىرب نبأ تارضاحمب اهيف بجعاو ةرهاقلاب ّرمو جح دقف م 1185/ه 7
 نيب ىلوزجلا مظنتناو هاياضقو هيف وحنلا لئاسم شقانيو ىجاجزلل لمجلا باتك بالطلل سردي
 ىلدأ ام لكو هتارضاحم ىف راد ام لك تبثأو « اهيلع هباجأف ةيوحن لئاسم نع هلاسو « هبالط
 لحخأو هدلب ىلإ اهب داع « ةمدقم » ىف هب ىلدا ام تبثأ قدا ةرابعي وأ راكفأ نم ىرب نبا هب

 : هلوقب ةلمكتلاو ليذلا ىف كلملا دبع نبا هب فّرعيو « سلدنألو برغملا ىف بالطلل اهسردي
 هيلع مدق ةيرصملا رايدلا وحن ىرب نب دمحم ىبأ نع ةيبرعلا ىف ةروهشملا ةساركلا بلاج
 بوسنملا فيلأتلا كلذ بتك « ىجاجزلل » لمجلا ىلع روكذملا ىرب نبا مالك نمو « همزالو
 ناك هنإ ىفطقلا لوقيو « « ةيلوزجلا » مساب ىلوزجلا ىسوم ىأ هبلاج ىلإ سانلا نم ريثك دنع
 ناك ىذلا ىرب نبا فيلأت نم رمألا عقاو ىف اهنأل ٠ ال : باجأ كفيلأت نم ىه له لكس اذإ
 ةفيطل دوقعو ضماغ مالك اهيف : اضيأ ىطفقلا لوقيو « هسوردو هتارضاحم ىف هبالط ىلع هيقلي
 ىه امنإ ةمدقملا نأ ىللع لدي ام هلك اذه ىفو . ةيبرغ وحنلا ةعانص لوصأ ىلإ تاراشإو

 ةرضاحنبا ىف مهتذتاسأ نم هنوعمسي ام نوبتكي نيح ةذمالتلا ةداع ىللعو « ىرب نبال تارضاح

 نع للوزجلا اهلمح ىتلا ةمدقملا ىف هسفن كلذ ثدح تارابع ضعبو اهنم عطق ضعب نوكرتيو
 نم اهيف امو ضومغ نم اهتارابع ضعب ىف امم تلخل احل افلؤم ناك ولو « ىرب نب هذاتسأ
 0 اذيملت ناك ىلوزجلا ىسيع نأ ىلع حوضوب لدي ام كلذ ىف نأ ىلع . تاراشإو زومر
 تدبف « اعيش اهيلإ فيضي الو همالك ضصوصتنب ةمدقملا ىف ظفتعي نأ ىأ رف ىرب نبأ هذاتسأل

 قيرط نع رصم نم ةيده اهنإف نكي امهمو . ىطفقلا اهركذ ىتلا بويعلا هذه حوضوب اهيف
 مهتمدقم ىفو سلدنألاو برغملا ىف نوريثك اهحرشو اهب ىنع دقو ىصقألا برغملل ىرب نبا
 كرتيو « روهشملا ىسلدنألا وحنلا مامإ فورخ- نبا ىصقألا برغملا لزنيو . ىسلدنألا ىنيبولشلا

 نبال ةلمكتلاو ليذلاو 7٠١ ص ةيوحنلا سرادملا . 781١/5 ىشكارملا كلملا دبع نبا رظنا )١(
 ., ه14///+6 كلملا دبع . مو/١ ةاحنلا تاقبط ىف ةاورلا هابنإ ىف هعجار (؟)
 انباتكو 8378/5 ةاورلا هابنإ ىف ىلوزجلا رطنا (9)
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 دمحم نب مح رلا دبع نومحر نبأ مهنم( هل هحرشو هي ويبس باتك هنع اولمح ةلمالت هيف

 ىبحي نب دمحم مهنمو م 151١/ه 58 ةنس ىفوت « ةتبس خويش ةيلع نم ناكو « ىدومصملا
 .م ١؟54/ه 5١" ةنس حتفلا لبجب اديهش ىفوتملا ىسافلا ىردبعلا

 ماكو ىلحغا نباي فورعملا ىرهفلا نسحلا نب (”دمحمب نيينيرلا رصع لئاوأ ىف ىقتلنو

 ىنغي الاوق ناك هابأ نأ - ىشكارملا كلملا دبع نبا لوقي م - ىنعت ىصقألا برغملا ىف لحما

 ىفوت هيوبيس باتك ىلع تادييقت هلو فورخ نبا ذيمالت نم دمحم ناكو . قاوسألاو لفاحما ىف
 نب دمحم ©2مورجا نبا وه امهم ايوحن امامإ جرخت نأ ساف ثبلت امو . م ١51١1/ه 44١ ةئس

 اهانعم ةيربرب ةملك مورجأو م 177ه “٠8 ةنس سافب ىفوتملا ىجاهنصلا دواد نب دمحم

 نايح ابأ ىقل هنإ لاقيو ٠ هخويشو هتأشن نع حضاو ءىش انيديأ نيب سيلو . ىفوصلا ريقفلا
 ىبرعلا ماعلا ىف هترهش تراط دقو . جحلا ىلإ هقيرط ىف هنع ذخأو رصمب ىسلدنألا ىوحتلا .

 اليوط تلظو « هللا دبع ىبأ هنبال هعضو هنإ لاقيو « ةئشانلل وحنلا ميلعت ىف رصتخم وأ نتمب
 وحنلل ةيساسألا ملاعملا عمجي ىذلا رصتخملا اذهب وحنلا ميلعت حتتفت سرادملاو ىربكلا عماوجلا

 هلعجي - بيرق دهع ىلإ - رهزأل ناكو فكلا عطقب ةحفص نيرشعو سمخ نع ديزي ال اميف

 ىطويسلا لوقيو « عيدب بيترت ىف وحنلا دعاوقب هماملال وحنلا ملع ىف هبالطل سردي ام لوأ
 رجلا نع ربع هنأل وبحنلا ىف نييفوكلا بهذم ىلع ناك هنإ : ةاعولا ةيغب هباتكب هل هتمجرت ىف
 ىنبم ال موزجم رمألا لعف مهلثم لاقو نويفوكلا ربع ا « ضفخلاب بصنلاو عفرلا ميسق

 . ع ىأر ىف عزجت ال ىهو « امفيك » ةمزاجلا ءامسألا نيب ركذو 1: نويرصبلا لوقي 3

 ءارا نم راتخي ىسرافلا ىلع ىباو ىجاجزلا لثم ىدادغب هنإ لاقي نأ ىطويسلا ىأر نه ىلوأو

 دعب بوصنملا نإ نييرصبلا عم لاق دقف « قفوألاو قدألا هاري ام ةيفوكلاو ةيرصبلا نيتسردملا

 لوقي 5 نييبتلا الو ةمجرتلا ال لدبلا عباوتلا ىف لاقو « نويفوكلا لوقي 5 لاح ال ربح ناك

 . نويفوكلا لوقي اك نيونت ريغب برعم ال مضلا ىلع ىنبم ديزاي لثم ىف ىدانملا لاقو « نويفوكلا
 ءافلاو ىتحو دوحجلا مالو اهمالو ىك دعب عراضملا نإ لاق هنأ وحنلل هتاريسيت فيرط نمو
 وحنلا ريسيت هوجو ىف تذخأ كلذبو « اهدعب ةرمضم نآب ال تاودألا هذهب بوصنم واولاو

 دقف هدحو ىبرعلا ملاعلا ةيمورجألا نتمب متهي ملو. اهّرقأو ةيبرعلا ةغللا عمجم ىلإ اهتمدق ىتلا

 ةيزيلجتالاو ةينيتاللا : مهتاغل ىلإ اهومجرتو ارارم نوقرشتسملا اهعبطف ءاضيا ىبرغلا ملاعلا اهب متها
 رصاعم ىددعلا نبالو . داليملل ١595 ةنس امور ىف مهدنع اهتاعبط ىلوأ تناكو ةيسنرفلاو

 ىتبسلا ىمخللا ءىناه ")نبا ناكو « ةيوحنلا تايلكلا بانك ةيبرعلا دعاوق ىف مورجا نبا
 نمو « بالطلل وحنلا سردي ناكو « ةيبرعلا ةمئأ نم م 17 /ه 778 ةنس ىفوتملا امهرصاعم

 . 77١/١ ىبرغملا غوبنلا ىف هرظنا () . ه١7/؟/8 ةلمكتلار ليذلا 1)

 ضحي



 ةئنس ىفوتملا ىمودقلا مساق 5: (اذريجأإ نييدعسلا رصع ىف ةاحنلا رابك نمو
 عفادم ريغ هتئامز ىومحن هنأب فصوو ىدعسلا ىبهذلا روصنملا ةفيلخلا ذاعسا : ١ هركغه 5
 ىدارملل ةيفلألا حرش ىلع ةيشاح هلو ؛ هرصع ىف وحنلا ةساير تهت هيلإ ىضاقلا نب لاقر
 ةنس ىفوتملا ىسانكملا ىضاقلا نب دمحم نب ؟”مساق هدعب ةاحنلا ىهأ نمو . ءارجأ ةعبرأ ىف
 ةيمورجألا ىلع رخخأ حرشو هتبلط هب عفتنا كلام نبا ةيفلأ ىلع حرش هلو م ٠١١ "مه 1
 ىف هلوق اهنم « هبالط اهملعي دحاو فرح ىف اع ىتلا لاعفألا ىف تايبأ هلو « هي اضيأ اوعفتتا

 : ؟2)ىعو ىق : نيلعفلا

 انيق َْق هوق هلق ٌريجتسملا يق هتياقو ىجزت نمل لوقأ ىنإ
 انيع ْئع هوع هايع كيو لوقلا ع 2 محل لوقا ىلوق اوعي مل مه نإو

 هلو « نيبوغللا ىف هركذ راملا ىقرشلا بيطلا نبا مهنمو « ىرلعلا رصعلا ىف ةاحئنلا ا
 نبال ليهستلا ص ةيئاحر كلام ٠ نبا لاا ةيمال عرشو ع« بجاحلا تا ةيفاكلا '

 فاشكلا كلها وش للم دهاوشلا م ريثك م رسب ىنلعو ؛ ىطويسلل وحلا لوصأ ىف : ارقال

 ؛ ىنيوزقلل صيخلتلا دهاوشو ماشه نبال حيضوتلا دهاوشو رسفملا ىواضيبلا دهاوشو ىرشخمزلل
 ىف اهيفلومو ىشاولاو حورشلاو ةفلوملا وحنلا بككا ركذ 8 نونك هللا دع ذاعسألا ضيفيو

 تاساردلا ىف طاشنلا لاصتا ىلع لدي ام « ىقرشلا بيطلا نب لامعأ نم هركذ ام بناجب رصعلا
 . ةيضأاملا ةنمزألا لاوط ىصقألا برغملاب ةيوحنلا

 مهبالط ىل اع مهنم ريثك ضرعي وأ - نوضرعي ةنمزالا كللت لك ىف وحدلل نوسرادلا ناكو

 اهدعاوتو هنيزاوم ةقدب اوفرعي ىكلر ث رست اذإ هي ؛ قطنلا اونسحي ,ىك ىبرعل رعشل ضورع

 ى ىقتلنو . . نيوفلل لن ثيدحلا لأى ؛ هركذ رش ىذلا 006 اسد قش رد ذا ىبأ نيددحولا

 . 78٠ ص (طابرلا عبط ) ىضاقلا نبال روصنملا ةفيلخلا ةضورو ١55/١ لاجحلا ةرد ىمودقلا ىف رظنا )١(
 . 3١/ ص ىقتملا (7) . 78 ص ىرقملل ىألا

 . رصعلا تافلؤم نم اهريغو رثام ىلع روصقملا ىقتملاو 565 ص قرغيلل ةوفصلاو

"148 



 تيبودلا وأ تايعابرلل نيئزو تاضرعت امهو تايعابرلا نزو ىف 0'2ناتلاسرو ضورعلا ملع ىف
 نزولاو نلُعَف نلوعف نلعافتم نلعف لوألا نزولاو « نانثا مهدنع ود ىنعمو نويناريالا اهامس اك
 ىف ةموظنم وأ انتم فلأ دق ىجرزخلا نيدلا ءايض ناكو . نلعفتسم نلعفتسم نلعف نلف ىناثلا
 ىف ئبألا ةضاير مساب هحرش ىمسو نيبوغللا نيب راما فيرشلا مساقلا وبأ اهحرشف ملعلا اذه

 رمع نب دمحم ديشر نبالو . ايفاو احرش اهحرش نم لوأ وهو « ىجرزخلا ةديصق حرش
 مداوقلا لصو : هامس ىفاوقلا ىف باتك م 55١/ه 77١ ةنس ىفوتملا ةلاحرلا ىتبسلا ىرهفلا
 روتكدلا ركذيو . ضورعلا ىف باتك مساب هامس ناث باتكو « ىفاوقلا ءامسأ ركذ ىف ىفاوخلاب
 ديصقلا رحب دادمإ » مساب ىزاغ نبال اباتك : ضورعلا ملع ىف 27نيياتك ىدعسلا رصعلل ىجح

 رحب امهينزوب وأ امهيرحببو « ءارعشلا نم نيدلوملا' ديلونلا لهاب دصقيو « ديلوتلا لهأ ىرحي
 ةرابعب وأ تيبودلا نزو وأ رحبو « ىسابعلا رصعلا ىف ثدحم نزو وهو « كرادخلا نزو وأ
 راشب عم تأدب اهنأ لوألا ىسابعلا رصعلا ىف تركذ دقو . ثدحم اضيأ اهنزوو ةيعابرلا ىرخأ
 ىرجملا سماخلا نرقلا ذنمو ةلثمألا ضعب ال تيرضو ةيهاتعلا ىبار ساون يبأ دنع ترثك اهنأر
 امهانركذ نيتللا نيتلاسرلا ىف لحرملا نب كلام نييبتلا ةياغ كلذ نّيبو انفلسأ م نانزو اه ذختي

 ضورعلا ةعانص ىف ضوهنلا ةيفاك باتك ىجح روتك دلا هركذ ىذلا ىنانلا باتكلاو .

 . نييرغللا نيب روكذملا روكاز نب دمحمب ىرلعلا رصعلا ىف ىقتلنو . ىكومسرلا وول دم دبعل
 قار ام رشنب ةيجسفنبلا تامسنلاو ةيجرألا تاحفنلا » : مساب ةيجرزخلا ةموظنم ىلع حرش هلو

 هلو م 1817/ه 1777 ةئس ىفوتملا جاحلا نب نودمحمب ىقتلت 5 « ةيجرزخلا دصاقم نم

 ىفاوقلاو ضورعلا ىف ةروصقم

 ةميق لامعأ نم عيدبلاو ةغالبلا مولع ىف قرشملا هجتنأ ام سرادتي ىصقألا برغملا لظر
 نانس نباو ىنالقابلاو ىركسعلاو ىدمالاو ىمتاحلاو بهو نباو ةمادقو رتعملا مرا لاثمأ دنع

 ىلإ نيفيضم « عبصالا ىبأ نباو ىكاكسلاو ىرشخمزلاو ىناجرجلا رهاقلا دبعو ىجافخلا
 الامعأ نولوانتي دقو « قيشر نبال ةدمعلا باتك ةصاخو ةيبرغم لامعأ ضعب ةسرادم كلذ
 لو . سانجلا وأ سينجتلا ىف باتكل هحرشب ديشر نبأ عنص ام رحن ىلع حرشلاب ةقباس

 نب دمحأ ءانبلا نبا امه ؛ نيذف نيملع عيدبلاو ةغالبلا مولع للى ىدهأ نأ ىصتألا برغملا ثبلي
 عرابلا ىضايرلا ماعلا م ١١ه"/ه "هال ةنس شك ارمب دولوملا ىدزألا نأامثع نب دمحم

 ةنس ىفوتملا ىصقألا برغملا ىف مويلا ىلإ سردت اهضعب وأ هبتك لازت ال ىذلا
 ائيش فرعن الو « ىساملجسلا ىراصنألا دمحم نب مساقلا دمحم وبأو ءم ١1؟؟/مه ١

 . دادغي دروملا ةلجم >> قارعلاب صاخلا ءرجلا ىف نيتلاسرلاب افيرعت رظنا )١(
 . ١1/١ ةيركفلا ةكرحلا رظنا (9) ١ 378 ص ىبرعلا بدألا خيرات نم سماخلا دلجملا ىف
 نم ثلاثلا دلجملا نم عبارلا ددعلا ىف ناتروشنم امهو
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 م١".هاه 7٠١4 ةئس هفيلأت ىهنأ وأ عيدبلا ىف هباتك لمآ هنأ ىوس هتافوو هدلوم خيرات نع
 . ءانبلا نبال اًرصاعم ناك هنأ دكوي ام

 فاتخم ىف ةياغلا غلب هنإ كانه انلقو ء لئاوألا مولع نع انثيدح ىف ءانبلا نبا ركذ رمو
 لعو كلفلاو تايضايرلا 8 اميسالو ةيفسلفلا مولعلا ىفو ةيغالبلاو ةيوغللاو ةيئيدلا مولعلا

 رظلا ربكأو « ةيوحنلا تايلكلا هامس باتك ىف وحنلا دعاوق طبض ةضايرلا نيناوقل هطبض وحن
 لخلابو . هدعاوق نم ةعومجم ةيلك لك ىصقتست ةماع تايلك ىلع هيف وحنلا دعاوق عزو هنأ
 ةملكو بصخلا ىأ معيرملاو « عيدبلا ةعانص ىف عيرملا 22 ضورلا » : هباتك ىف عيدبلاب عنص
 ةينايبلا روصلا هيف قاس ذإ « عيدبلا » هباتك ىف زتعملا نيا اهب هانع ام طبضلاب ىنعت هدنع عيدبلا

 ؛ ىناعملا ملع ىف ةيغالبلا غابصألاو قابط ريغو قابط نم ةيعيدبلا ناولألاو هيبشت ريغو هيبشت نم
 حددملا ديكأتو فراعلا لهاجتو رودصلا ىلع زاجعألا درو تافتلالا مالكلا تانسحم نيب ركذ ذإ

 باتك نمضت كلذبو . دارطتسالا لمشيو ىنعم ىلإ ىنعم نم جورخلاو سكعلاو مذلا هبشي امب
 ءاج اك ىناعملاو نايبلا ىملع ني رّيم نم لوأ ىرشخمزلا تاكو اعيمج ةغالبلا مولع زتعملا نب
 ىف ىناجرجلا ديسلا لوقي آم امل اليذ عيدبلا ىلع لعجو « فاشكلا » : هريسفت ةمدقم ىف
 ةيغالبلا بتكلا هدعي تلاوتو ىكاكسلا بتك روصتلا اذهبو . ىكاكسلل حاتفملا باتكل هحرش

 نأ ىار ةغالبلا ءاملع ضعب نأ ريغ ؛ عيدبلاو ىناعملاو نايبلا : ةثالثل مولعلا هذه نيب عمجت

 عبصالا ىبأ نبا دنع ظحالي ام وحن ىلع مولعلا هذه لك نع عيدبلا ةملكب ريبعتلا ىلإ دوعي
 هس ندع عيدبلا ةملكف . « نارقلا عيدب » ةياتك ىف م ١١ هاله 1514 ةنس ىفوتملا ىرصملا

 اهدعاوقو اهنساحم دادعت غلب دقو « عيدبو ناعمو نايب نم ةغالبلا مولع ىنعت - ءانبلا نبا دنع اك
 هل ناث باتك ىف تغلبو « اينو ةدعاق ةئام « نارقلا عيدب » : هباتك ىف عبصالا ىبأ نبا دنع
 نيرشعو اسمحو ةئام « نارقلا زاجعإ كايبو رثتلاو رعشلا ةعانص ىف ريبجتلا ريرحت » : . مساب
 ةعومجم لك عضوب نيسرادلا ىلع اهروصت رسبي نأ ىقطنملا هلقعب ءانبلا نبا ىأر امناكو . ةدعاق
 ايرح هأر ام عمجت لق وأ اهعمجت ةيلك ةدعاق ىف نييغالبلا دنع ةريثكلا ةيئزجلا دعاوقلا نم
 نع اهيف ثدحتي - - ديهمتب نآلا لوقن ام وأ - ةئطوتب هباتكل مدقي وهو ء هحيضوتو هنأيبب

 عيدبلا ةعانص لوصأ نم باتكلا اذه ىف ررقأ نأ ىضرغ ): ااثاق هنم هضرعو باتكلل هفيلات

 همرج رغصي « لمم ريغ افيلأتو ٠ ٍلخم ريغ افيرعت [اهيف] عيرفتلا هوجوو ةيغالبلا اهبيلاسأ نمو
 ةردقلا ةدايز ةنملا ةدايزب ديريو 6 ةئسلاو باتكلا مهفو ؛ ةنملا ةدايز ىف هتعفنمو .. هملع رثكيو

 ةلالدلا ىف تامدقم لوألا بابلاو : باوبأ ةثالث كلذ لتو ةيوبلاو ةينارقلا ةغاللبلا مهف لع

 : اهماسقأ ىف ىنعملاو ظفللاب اهطابتراو ةلالدلا لوانتي اهوأ لوصف ةثالث ىف وهو عيدبلاو مالكلاو

 )١( ىصقألا برغملاب ءاضيبلا رادلا ىف تورقشنب ناوضر ذاتمألا هرشنو باجكلا اذه ققح .

 م
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 تابطاخملا ثيح نمو روثنمو موظنم ىلإ ةغايصلا ثيح نم مالكلا ماسقأ ىف ىناثلا لصفلاو
 ثيح نمو « زاجمو ةقيقح ىلإ عقاولا ثيح نمو « ةطلاغمو رعشو ةباطخو لدجو ناهرب ىلإ

 ثيح نمو « ىناثلا بابلا ىف ال ضرعيس ىتلا عبرألا ةيلكلا دعاوقلا ىلإ ضرغلل ىنعملا ةهجاوم
 ىف ثلانلا لصفلاو . ىناثلا بابلا ىف اهركذي ىتلا ثالثلا ةيلكلا دعاوقلا ىلإ ىنعملا ىلع هتلالد

 : ليوطتلا ىف وأ ةاراسملا ىف وأ زاجيإلا ىف نوكت دق ةغالبلا نأ ركذي هيفو « عيدبلا ةعانص
 ىه كلذب ةلفكتملا ةعانصلاو ؛ عمسلا ىف هتبولعو هجراخم ةلوهسو ظفلل ةفصف ةحاصنلا امأ

 نب لصي نأ لواحيو . تايئرجلا نم اهتحت جردني أمو ةيلكلا نيناوقلا ضرعت ىتلا عيدبلا ةعانص

 ةهجاوم ةهج نم ظفللا ماسقا نع ثدحتي ىناثلا بابلا ىفو . كايبلاو ةغالبلا نيبو عيدبلا

 جورخلا ىف لوألا ةيلكلا وأ لوألا لصفلا ةماع تايلك عبرأ وأ لوصف ةعبرأ ىف هلعجيو « ىنعملا

 جامدإلا لمشت 5 عوضوم ىلإ عوضوم نم صلختلاب ىمسي ام لمشتو ءىش ىلإ ءىش نم
 هيفت ىلإ ءىش تابثإ نم جورخلاو دارطتسالاو عيرفتلاو ضرغ ىف اضرغ ملكتملا جمدي نأ وهو
 لمشنو « ءىشب ءىش هيبشت ةيناثلا ةيلكلا وا ىناثلا لصفلاو . تافتلالاو ضارتعالاو سكعلا وا

 ثلاثلا لصفلاو . قابطلاو ةلباقملاو ريظنلا ةاعارم اهيف لخديو بسنلا ىف هباشتلا هيبشتلا روص
 سكعلاو ىئزجلا عم ىلكلا لدابتو ليثمتلاو ةراعتسالا لمشتو ءىشب ءىش ليدبت ةثلاثلا ةيلكلا وأ
 عم ربخلاو سكعلاو مذلا ةروصب حدملا لادإو نكمملا عم بجاولاو زاجملا عم ةقيقحلا لدابتو

 ثنّوملا فصو ىه ةيوغل ةلاس حسفيو . سكعلاو نوكي ام عم ناك امو سكعلاو بلطلا
 ليصفت ةعبارلا ةيلكلا وأ عبارلا لصفلاو . ةمالع لجرو روبص ةأرما لثم سكعلاو ركذملا ةغيصب
 تيبلا ةلالدب عاستالا مث ءاحيإلا وا نيمضتلاو كليكشتلاو ميسقتلا هيف لخديو ءىشب ءىش

 دنع وهو « هدارم نع ريبعتلا ىف حضاو ريغ حلطصم وهو « حيضوتلاو « ةفلتخم تالالد
 ةثالث ىف وهو ىنعملا ىلع ةلالدلا ةهج نم ظفللا ماسقأ ثلاثلا بابلاو . نايبلا نسح ىنامرلا
 دئاعلا فذحك ىوغللا فذحلا هيف لخدأو زاجيالا نع ىلوألا ةيلكلاوأ لوألا لصفلا « لوصف
 وهوراهظتسالا هنمو راثكالا نع ةيناثلا ةيلكلاوأ ىناثلا لصفلاو . فوصوملاو ةفصلاو فاضملاو
 دعب نييعتللو تاركتلا دعب صيصختلل توعنلاوأ تافصلا ءىجمو هتلمكت نع لوقلا ءانغتسا
 : سكعلاوأ صيصختلا دعب ميمعتلا وهو ريوستلاو ليمكتلا وأ ميمدحتلاو لييذتلا هنمو « فراعملا

 ريرقتلل نوكيو « ديفمو حيبق هنمو ريركتلا ةئلاثلا ةيلكلاوأ ثلاثلا لصفلاو . فدارتلا هنمو
 سيئجتلا هنمو « ىنايبلاو ىوغللا كرتشملا هنمو « ديدرتلل وأ ريدصتلل وأ ةضياقملل وأ ديكاتللوا

 نب نأ ىلع حوضوب لدأل باتكلا اذه ضرع ىف تلطأ امنإو ٠ اعرف ٠ رشع ىنثأ وحن هعرفو
 باوبا تنمضت تايلك عبس امل لعجي ناو « قطنملل ةغالبلا وأ عيدبلا عضخي د نأ عاطتسا ءانبلا

 لئاسم ضعب ةفاضإ عم عبصالا ىبأ نبا ذنم هرصع اهروصتي ناك !م ةغالبلا مولع وأ عيدبلا ملع
 ةساردب هل مدقو اديدس اقيقحت باتكلا ققح دقو نيقئاف ةعاربو ءاكذ كلذ ىف رهظأو ةيوغل
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 ةدمعلاو ةيغالبلا ةقراشملا بتك ىلإ هلئاسم نم اريثك ادار نورقشنب ناوضر ذاتسألا ةميق
 . قشر نبال

 ةيومنالا لئاسملا ضعب لاخدإ عم قطنملل هيف عيدبلا ملع عاضخإو باتكلا !ذه ءوض ىلعو

 : هباتك ىساملجسلا مساقلا دمحم وبأ وه ءانبلا نيالرصاعم فلآ ةيعيدبلا تاحلطصملا ىلع
 ىبأ نبأو ءانبلا نيا دنع ا" - هدنع عيدبلا ةملكو ©ميدبلا بيلاسأ سينجت ىف عيدبلا عزتملا »
 ةيغالبلا اههوجوو ىناعملا تانسحمو عيديلا ناولأو نايبلا روص لك لمشت - زتعملا نياو عبصالا
 لكل لك سنج عضو ىف ءانيلا نبا ىراجي نأ دارأ هنأ باتحلا مسا نم حضاوو ؛ ةقلعخملا

 تايلك اهلعج ىتلا سانجألا ىف هفلاخي نأ ىأرو « ةريثكلا ةيئزجلا عيدبلا دعاوق نم ةعومجم

 - زاجيالا : ىه ةرشع هدتع ىهو « هباتك ىف ثلاثلاو ىناثلا نييايلاىف ةعبسلا لوصفلل اناونعو

 ريركتلا - ءايتنالا -عاستالا - حيضوتلا- ةرهاظملا - فصرلا -- ةغلابملا -- ةراشالا - لييختلا

 طبتتسي ءانبلا نيا نأ ريغ « هلثم ىوغللا فذحلا هيف لحْدُيو زاجيإلإ ىف ءانيلا نبأ عم ىقتلي وهو
 ءانثأ ىف مسقتو « ةيغالب غيص رشع نم رثكأ ىساملجسلا طبنتسي امنيب ةيغالب غيص عبرأ هزم

 وأ تاعيرف ىلإ مسقني عرفلاو عورف ىلإ سنجلا مسقني ذإ « ةريثك تاميسقت غيصلا كلذ
 ءامسأب ةعونتملاو ةدلوتملا ماسقألا هذه زيمت نأ نود تانيصغ ىلإ مسقنت نوصغلاو « نوصغ
 : زاجيالا نم عون : ملكلا ىف نومضملا نع صقنلا اهب ىنعيو هه هدنع الثمف « اهنيعت

 هرودب لازتخالاو « لازتخالا اهيعون نم لوألا عوتلاو « طسوتم سنج اهنأكو ناعون ىهو
 . عاونا كاهتنالاو «كاهتناو قالطإ : ناعون هرودب وهو فذحو « رتبو عطق ىأ مالطصا :ناعون

 . نكمم دح ىصقا ىلإ ةيقطنم ةردقو اعراب ءاكذ هيف نأ ريغ باتكلا ىف ةحضاو ةبوعص ىهو

 لباقي وهو زاجملاو ةراعتسالاو هيبشتلا نم هي لصتي امو لبيختلا سنج ىلإ زاجيالا سنج كرتنو
 قدا لييختلاب ريبعتلاو « هيبشتلا ةيلكب صاخلا ءانبلا نبا دنع ىناثلا بابلا نم لوالا لصفلا هدنع
 مساب امنإو اهمساي ال نكلو « هبتك ىف ثلاثلا سنجلا امل دقع ذإ « ةيانكلا هيف عضي مل هتأ ريغ

 فذح ادع ام اهعورفو اهعاونأ نم هامس ام لك اهعاونا ىف نولحدي هلبق تويغالبلاو « ةراشإلا
 . ءافتكالا مساب هنومسيو لمجلا ضعب فذحوأ اهسنج رخأ ىف : روكذملا ةملكلا نم فورحلا
 ةيوغللا غيصلاب اهادبدقو اصاخ اسنج امل لعج نيح نسحأو : ةغلابملا .هدنع ميارلا سنجلاو

 ىتح اهعاونأ نم رثكتسا هنأ ريغ ريرش - نمْحَر - لاوط - ناَّسَح لثم ةغلابملا ىف ةلمعتسملا
 هنإف اضياو 6.8 ىلإ 7٠١٠5 ىف 6 ةريثكك تاحفص دعي اميف - ةغللا تقرغتساو ةئاملا وحن تغلب

 ءىشلا ةيمستو هسكعو ببسملا مساب ببسلا ةيمستك لسرملا زاجملا غيص نم اريثك اهيف لدأ

 « ميهستلا هيف لخديو « هبيترتو مالكلا سن هب ىنعيو فصرلا سماخلا سنجلاو . هابقعبو هالوأب

 . طابرلاب فراعملا ةبتكم 2 ىف ىزاغلا لالع ذاتسألا هرشنو باتكلا اذه ققح )١(
 منا



 ىنعملا ةعجارم وأ تافتلالاو ةلباقملاو ميسقتلا هيف لخدي 5 هرخاب مالكلا لوأ دهشي نإ وهو

 ةافاكملاو « لثامملا ظفللاب سبانجلا ىهو ةقياطملا اهيف لحخديو ةرهاظملا سداسلا سنجلاو . ىضحم ل
 ىف ليللا جلوتإ» : لجو رع هلوق لثم ىف ةضياقملا لعخدت اك « ةلباتملا لمشتو قابطلا ىهو
 سكعلا د : نارقلا عيدب هباتك ىف عبصالإ ىَأ نبا هيمسيو ليلا ىف راهتلا جلوتو راهتلا

 ( نارقلا عيدب نم 8 ص ) عبصألا ىبأ نيا دنع مسالا سفنب ىهو ةجوازملا لخدتو « ليدبتلاو
 ريبحتلا ريرحت هباتك ىف عبصالا ىبأ نبا دنع رودصلا ىلع زاجعألا در وهو ريدصتلا لخدي اك
 نبا دنع مسالا سفنب وهو ديدرتلا لحخديو ( ريدصتلا هوس نيرخاملا نأ لوقيو 2 5 ص

 هيمسي نأ ىغبني ناكو « حيضوتلا عباسلا سنجلاو . ( نارقلا عيدب نم 5 ص ) عبصالا ىبأ

 نايبلا نسح ىئامرلا هامس كلذلو « اعيدب دعي ال وه ثيح نم حيضوتلا نأل حيضوتلا.نسح ْ
 عيارلا لصفلا ىف عونك هنع ثدحت هنأ ريغ ءانبلا نبا كلذ ىف عبات ىساملجسلا نأ ىبأر ىفو
 ناكر « ىساملجسلا عنص !؟ ريسفتلا هنم لعجو ءىشب ءىش ليصفتبةصاخلا ةعبارلا ةيلكلاوأ
 نأ وهو عاستالا نماثلا سنجلاو . فصرلا سنجك سانجألا دحأل اعرف هلعجي نأ هب ايرح
 ( نآرقلا عيدب نم 17 ص ) عبصالا ىبأ نبا هركذو « رثكأ وأ نيينعم تيبلا وأ لوقلا لمتجي
 عستي ملو « هباتك ىف ىناثلا بابلا نم ةعبارلا ةيلكلا وأ عبارلا لصفلا ىف ءانبلا نبا هركذ اك
 « ءانثنالا عساتلا سنجلاو . القتسم اسنج هل دقعي ال نأ ايرح ناكو « هيف ثيدحلاب ىساملجسلا
 نبا دنع ىناثلا بابلا نم ىلوألا ةيلكلا وأ لوألا لصفلا لباقي ةيعرفلاو ةيلصألا هعاوناب وهو

 نم قدأ وحنلا اذه ىلع ةيلكلا ةيمست تناك امبرو . ءىش ىلإ ءىش نم جورخلا ىهو ءانبلا
 . ىساملجسلا دنع سنجلا ةيمست

 هدنع عّرفم سينجتلاو « ءانبلا نبا دنع ةريخألا ةيلكلا سفن وهو ريركتلا رشاعلا سنجلاو

 نارقلا عيدب نم 17 ص ) عبصألا ىبأ نبا عم اهيف نايقتلي امهو « ءانبلا نيا دنع هعورف سفن ىلإ
 ( ةريثك ىساملجسلاو عبصالا ىبأ نبا نيب ءاقتلالا عضاومو . ( ريبحتلا ريرحت نم "٠١ صو
 ءانبلا نبا نأ ىلإ تبهذ امنإو . ةساردلا هذه اهعستال تاليصفتو تالباقم ىلإ جاتحي اهنايبو
 دعاوقلل ىلكلا سنجلا ةركف هنم ذخأ هنأل هباتك ىساملجسلا فلآ مث الوأ هباتك فلآ ىذلا وه
 ضعب ءامسأ ىف كارتشالا عم « عيدبلا ةسارد ىف ةريثك ةيوغل لئاسم لاخدإ ةركفو « ةيعيدبلا
 ءانبلا نيا نأكو « دهاوشلاو ةلثمألاو تافيرعتلا نم ريثك ىفو تاحلطصملاو تايلكلاو سانجألا
 صاخلا باتكلا اذه ىفو ةيوحنلا تايلككلا هباتك ىف اهنع ردص ىتلا تايلكلا ةركف أدب ىذلا وه
 تلاحتسا ذإ - قطنملا ملع ىده ىلع -- ةياغلا ىلإ اهب ىهتنا ىذلا وه ىساملجسلاو . ميدبلاب

 هتالوقمو هاياضقب قطنملا قبطي باتكلا ىف ىضمو « هعاوناو سنجلا ةركف ىلإ هدنع ةيلكلا ةركف

 ( سرهفلا رظنا ) ارارم هصنب همالك لقنيل ىتح « ارارم هب حرصي لب كلذ ىفخي الو هتسيقأو
 عسوت هنأ ريغ « كلذ هل متو « عيديلا قطنمي نأ ادهاج لواح ىساملجسلا نأ هيف بيرال اممو

 م رع



 لع ؛ ريركتلاو ةرهاظلاو ةغلابملاو راجيإلا لع دي ىف عحضتي ام وح ىل رع تاعيرفلا ىف

 ةلثمأ هيف نأ عم اهسفن ىصقأل برغمل ةئيب ىف ىتح - ةيبرعل تائيبلا ىف عيدبلاو ةغالبلا ةسارد
 دقو . ىغاللبلا وأ ىعيدبلا هس ةفاهرو هقوذ نسكب ىساملجسسلل لهشمل ةعئار ةيعيذب دهاوشو

 نم هل عنص امو هتساردو باتكلا اذهل هقيقحت ىف احضاو ادهج ىزاغلا لالع ذاع ذاتسألا لذب
 . ةفلتخم سراهف

 ةاس ىفوتملا ىنيوزفلل صيخلتلا باتك ةسأردب ص ماشلاو رصف لثم 3 سعي نأو حرشلاو

 صيخلتل دعسلا حرش ىلع ةيشاح ىدعسلا رصعلا ىف * ىتالصايل لبعلو 2 | ةاه 1(

 نيدلا دعسل رصتخلا حرشلا ىلع ةيشاح م 0 ١17707 ةئس يفوت ىولعلا رصعلا

 يف ةيغالبلا تأ لك ىلع رطيسملا حبصأ هنأ رعشي يور صيخليل « نونظلا فشك ه»
 دقو مهريغو ىقارعلاو ىرصملاو ىبرغملا هحرشي هنتوحرشي حارشلا هيلع لبقأ دقو « ىبرعلا ملاعلا
 ىساوتلاو حورشلا كلتو وه حبصأ بح ؛« ىشاوح اهتومسيو ع اح ورش حورشلا لع لوعضي

 نإدلبلاو راطقألا ميمجج ىف ميدبو ناععمو كايب نم ةقلتجخللا اهعورفب ةغاللبلا ميلعتل ةيساسألا خداملا

 . ةيبرعلا

 مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا 2'”هولع

 رمع لبق - هنارق مهأ نمو ' : ميركلا نارقلا تاءارقب - ميد نم ىصقألا برغملا ىنعي

 ربتم ف ناوريفلا ىف اهعمئأ نع تاءارقلا لحخأ 2 ىسافلا ىسيع نب ىسوس نارمع وبأ نيططبأ رملا

 ىفوتملا ىجنطلا دمحأ نب ناميلس هرصاعي ناكو . ةدم ناوريقلاب سانلا ارقأو ع دادخبو ةكمو

 ةتبس لزنو . ىرزجلا نبا لوقي 5 تاءارقلا ىف عربو رصم ىلإ لحر م 4١٠م8/ه .5154٠ ةئنس

 دمحمل نيدحوملا ةراضحر نونك هللا دبعل ىبرغملا غوبتلا ءاهتفلاو نيثدحخاو نيرسفلار ءارثلا | مجارت ف 2 2

 دمحم برغملاب ةيركفلا ةكرحلاو نورقش نب دمحم ىنيرملا ىقتنملاو نوحرف نبال جايدلا ىشك ارملا كلملا دبع نبال

 . رضحخألل 2باتكو مالعألا ضعبل رداصم نم هشماوه ىف هققح

 ه ١



 هلو م 7١٠هّ/ه 558 ةنس ةجنطب ىفوتملا ىرصحلا ىنغلا دبع نب ىلع نيطبارلا رصع لبق

 نوجمس نب ناورم : نيئرقملاب نيطبارلا رصع ىف ىقتلنو . عفان ةءارق ىف ةروهشم ةيئار ةديصق
 - ناكو نارقلا ءارقال اميدق رّدصتو ةتبسب ةبطخلاو ةالصلا لَو م 9١٠ا//ه 491١ ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا ةتبس ليزن ىماذجلا دمحم نب ىلعو « ايوغل اًدوجم ائرقم - ىرزجلا نيل لوقي اك
 ةنس اهي ىفوتملا ىاف ليزن ىّقنَلَفلا دمحم ركب وبأو « انامز ةيبرعلا سّردو نارقلا اهب أرقأ ها"
 . ءاميالا : هامس تاءوارقلا ىف باتك هلو « ءارقالا ةعاننص ىف امامإ ناكو م ١١ه خلاه هدال

 تهتتأ هيلإو م 8١1/ه 0514 ةئس ىفوتملا ليذه نيدمحم نيىلع نيدحوملا رصع ىف ءارقلا نمو
 ةنس اهب ىفوتملا سافل نطوتسملا ىنانكلا دمحأ نب ىلعو « سلدنألا ىقرش ىف ءارقإلا ةساير
 ريخخ نيأو « ةئس نيتسو اتس هيف ءارقالاو ساف ىف هدجسمب ةمامالا مزتلا م ١١"/ه 48

 نطوعساو سافب أشنو دلو « نيئثدحملاو نيئرقملا ةمثأ نم وهو م 19١١/ه ها/ه ةنس ىفوتملا دمحم

 ديئاسأ هل تناكو « بتك نم هيلع علطا امو هخويشب ةروشنمو ةروهشم ةسرهف هلو « ةيليبشإ
 ىماذجلا نمحرلا دبع رصعلا اذه ىف ءارقلا نمو . صاخ دلجم ىف اهذاشو اهرتاوتم تاءارقلا ىف
 نيتس نم اوحن نيباشخلا قاقز دجسم ىف ةتبسب ءارقالل ردصت : ١ا١مهْ/ه ه١ ةئس ىفوتملا

 ناكو م 98١١*/ه ه٠ ةنس ىفوتملا ىشكارملا ىراصنألا دمحأ نب دمحم رقصلا نباو « ةنس
 م ١؟.هاه ٠05 ةنس ىفوتملا ىنزوملا دمحم نب ىبحيو ء عامسلا عستم اثدحم ادوجسم ائرقم

 ىفوتملا ىمهفلا فسوي نب دمحم نب ىلعو « نارقلا بيرغ ىف ةزوجرأ هلو ةتبسب ءارقاإلل ردصت
 - هللا تايا نم ةيا تاءارقلا ىلع امئاق ناكو شكارم مث الس نكس م ١؟؟.١/ه /51١1 ةنس

 كرآلا ةعقوم بحاص بوقعي روصنملا هعمسو اريرض توصلا نسح ىف - ىشكارملا لوقي 5
 نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأو «( هتائبو هئانبأ ميلعتل هصلختساو هب رقف ع هتمغن بيط هّيلب لحخأف

 . ةيبطاشلا ىلع احرش هل نإ ىرزجلا 7 لوقيو ١١ ١ هرزاه "ه5 ٌةنس ىفوتملا ىسافلا

 ةنس ىفوتملا ةروهشملا ةلحرلا بحاص ديشر نيا نيينيرملا رصع ىف ءارقلا نمو
 أو . ةيبطاشلا مساب ةفورعملا ىنامألا زرح ةديصق ىوري ناكو شكارمب م 177/ه ١

 دمحم نب ىلع ىزاتلا ىرب نباو « ةيبطاشلا لع حرش هلو ةاحنلا نيب هركذ راملا هرصاعم مورجلا

 رردلا اهامس ةعيسلا ءارقلا دحأ معفات ةءارق ىف ةموظنم هلو م 17 ./ه 7. ةنس سافب ىفوتملا
 ةنس حتفلا لبجب اديهش ىفوتملا ىتبسلا ىمخللا ىلع نب دمحم ءىناه نباو . عماوللا
 ىتبسلا ىمرضحلا نارمع نب مساقلا وبأو «وحنلاو تاءارقلا ىف اذاتسأ ناكو م 177 4/ه 5
 ميهاريإ نب دمحم نب دمحمو « تاوءارقلا ىف ىفاكلا باتك هلو م ١"ه./مه 76٠ ةنس ىفوتملا

 فرحأ مسر مكح ىف ناملظلا دروم باك بحاص : ١4١ /ه م١. ةنس ىفوتملا زارخلا

 ءارقلا نمو ٠ تاءارقلا ىف ىرصحلا ةدمصق ىلع حرش هلو © هيقباس ىلع دئاوزب هيف ىتأ نارقلا

 فلوم م ١١١4 اه 57٠ ةئس ىفوتملا ىتامصلا ىطبطلا ةعمج ىبأ نب دمحم نييدعسلا رصع ىف

 ب نم



 ةروس ىلإ ةحتافلا ةروس نم اهيلع فقوي ىتلا ةينارقلا تاملكلا هيف ركذ نارقلا فقو بانك
 هعضو ام لع فحاصملا ةباتك ىف نالا ىلإ ىصقألا برغملا ىف ايراج لمعلا لازي الو « سانلا
 ىف ةعنصلا ناقتإ م 11.07/ه ©٠١١١ ةنس ىففوتملا بيعش نب دمحألو . باتكلا اذه ىف هتودو
 حرش م .٠١4 ه/١ ١6 ةنس ىفوتملا تاءارقلا ذاتسا رشاع نب دحاولا دبعلو « ةعبسلا ةءارق
 نيبولعلا رصع ىف ءارقلا نمو . زارخلل نارقلا فرحأ مسر مكح ىف نامظلا دروه ىلع
 : عبسلا تاءارقلا ىف ةموظنتم هلو م 5١ا/7/ه 1١١85 ةنس ىفوتملا ىضاقلا نب نمحرلا دبع

 ( ةكم ) ىرقلا مأ ملاع ريثك نبا ةءارق ىف باتكو « نارقلا ىف ىتكملا مسر ىف ةيناث ةموظنمو
 نمحرلا دبعو . زارخلا نبال نامظلا دروم هلفغأ امو ناسحتسالاو ريهشلاو فالخلا نايب باتكو
 زارطلا ىمسملا ىسنوتلا حرش ىلع ةيشاح هلو م 77١/ه 1١١1/4 ةنس ىفوتملا ريغصلا ةرجنملا

 نب دحاولا دبع حرش ىلع ةيشاح اضيأ هلو « نارقلا فرحأ مسر ىف زارخلا طبض حرش ىف
 ىلع ةيشاح ىسافلا مالسلا دبع نب دمحمو « زارخلل نامظلا دروم ىلع نانملا حتف ىمسملا رشاع
 باتكو « نارقلا ديوجت ىف باتك هلو « ىنامألا زرح ةامسملا ةيبطاشلا ىلع ىربعجلا حرش

 . فورحلا جراخم ىف ثلاث باتكو نيئرقملا تاقبط ىف ناث

 بتك نم هيف قرشملا هفلأ ام ىلع ميركلا نارقلا ريسفت ىف دمتعي ىصقألا برغملا لظو
 نب دمحم ىتبسلا ركب ىبأ لثم نيرسفملا ضعب هيف رهظي ذحأ نيطيارملا رصع ىف انك اذإ ىتح
 ركذلا ريسفتل ىبرغم ملاع ريغ طشنيو . متي مل ريسفت هلو « ضايع ىضاقلا لاخ ىرفاعملا ىلعي
 ةئبسب ىفوتملا ريبكلا رصقلا ةنيدم لهأ نم ىرصقلا ليلجلا دبع لثم نيدحوملا رصع ىف ميكحلا
 نباو « ادلجم نيتس ىف - لاقي اميف - عقي ناك نارقلل ريسفت هلو م ١١7١/ه ٠08 ةنس

 ناكو م١171 4/ه 5١١ ةنس دعب ىفونلا « ساف » ةرخأب نطوتسملا ىسانكملا ىزازافلا ةلاصم
 ىسافلا ىراصنألا دمحم نب ىلع راصحلا نب نسحلا ىباو « نارقلا ريسفتب اينتعم هتايح لاوط
 نارقلا ىف خوسنملاو خسانلا هلو امهريغو شكارمو ةتبس نكس م ١77 /ه 7١ ةنس ىفوتملا

 كلملا دبع نبا هل دشنأو نارقلا زاجعإ ىف ةلاقمو رغصألاو طسوألاو ربكألا : خسن ثالث

 ؛ نارقلا روس نم ىككملاو ىندملا ىف اهمظن اتيب نيرشعو نينثا ىف ةيئار ةديصق ىشكارملا
 ةبطخلا ّىِلوَُو سافو ةتبسب أرقأ م ١؟هم/ه "ده ةنس ىفوجلا ىغدزملا فسوي نب دمحمو
 . حتفلا ةروس ىلإ هيف ىهتنا ديفم ليفح ريسفت هلو « هتافو ىلإ اهيف نييورقلا عماجب ةالصلاو

 ةنس ىفوتملا ىسافلا ىملسلا نوترف نب دمحأ ةينيرلا ةلودلا رصع ىف نيرسفملا نمو
 ىف امب مامتالاو كاردتسالا باتك هلو هركذ راملا ةلاصم نبا ذيملت وهو م 55١١ه 6

 نب دمحمو « مالعألاو ءامسألا نم زيزعلا نارقلا ىف مهبا امب مالعالاو فيرعتلا : ليهسلا باتك
 فاشكلا راصتخخا هلو ءرمحألا مال بتك اهيو ةطانرغ ليزن ىسافلا ىراصنألا دباعلا نب ىلع
 هرك ذ راملا ءانبلا نبالو م 5١؟514/ه "57 ةنس ىفوت ةيلازتعالا هئارا نم هديرجت عم ىرشخمزلل

 نا



 ريسفتو ل ةروس ريسفتو ؛ هب مسالا ريسفتو , ةلمسبلا 0 ءابلا " نييغالباو نييضايرلا ىف

 هلو ىولسلا قا 01 ىرجملا عساتلا نرقلا ىف يقتلنو . ىرشخمزلل فاشكل لع ةيشاحو

 رركلا نارقلل ريسفت

 ةيشاح م ٠1١"/ه ١٠١١١4 ةنس ىفوتملا ىبهذلا روصنمللو «. باتكلا تالكشم ىف بابللا

 سابعلا ىبأ ذيملت ةلدات ىضاق ىجارجرلا هللا دبع نب دمحم لثملابو ىرشخمزلل فاشكلا ىلع

 م 88"1/ه 1١48 ةنس ىفوتملا فيرشلا رهاط نب هللا دبع رصعلا ىرسفم نمو « روجنملا
 ةنس ىفوتملا فراعلا نمحرلا دبعو . روسلاو تايالا تايسانم ىف رهزألا ردلا هلو

 ىراصنألا دحاولا دبع نب ىلعو « نيلالجلا ريسفت لع ةيشاح هلو م اال/ه ٠05

 .م 4١هراه ٠١64 ةنس ىفوتو « ميركلا نارقلل ريسفت هلو « ىساملجسلا

 هلو م 1759١/ه “١١217 ةنس ىفوتملا ىقارعلا سيردإ نييولعلا رصع ىف نيرسفملا نمو
 ىف ديدملا رحبلا هلو م 1805/ه 1١1711 ةنس ىفوتملا ةبيجع نباو « ىبلعثلا ريسفت ىلع ةيشاح

 هلو م 17١181/ه 17717 ةنس ىفوتملا ناريك نبا بيطلا هرصاعي ناكو « ديجملا نارقلا ريسفت

 ةروس ىلإ ءاسنلا ةروس نم ريسفتو « ةرقبلا ةروس نم ءزج ريسفتو « ةحتافلا ةروس ريسفت

 ضعب ريسفت هلو م ١18ا/ه 7"1١77 ةنس ىفوتملا جاحلا نب نودمح امهرصاعي ناكو . رفاغ

 . نيلالجلا ريسفت ىلع ةيشاح م ١87١/ه 1١7177 ةنس ىفوتملا كئاحلا نمحرلا دبعلو

 ىرجملا عبارلا نرقلاب اهيف رهتشيو ىوبنلا ثيدحلا ةياور ىف ىصقألا برغملا طشديو
 ةنيدم ىلإ بوسنم وهو م ١١٠٠/ه 1797 ةئس ىفوتملا ميهاربإ نب هللا دبع ليصألا دمحم وبأ

 ىلإ لحر مث . سلدنألا ىلإ ثيدحلا بلط ىف لحراو اشن اهبو ىسلطألا طيحما لع اليصأ

 هنع لمحو ىزورملا ديز ابأ 91“ ةنس ةكمب ىغلف جحو رصمو ثناوريقلا خويش ىقلف قرشملا

 امهتم لك ىورو « ةيكلاملا سيئر ىرهبألا اهب ىقلو « هتاور رايك نم دعي ناكو « ىراخبلا

 هنم عمسو « هبحاص نع اضيأ امهنم لك ئورو « ريبكلا ثدحمل ينطفرادلا ىقل 5 هبحاص نع
 ىراخبلا نم ةحيحص ةقيثو ةخسن لمحي داعو « ىناجرجل | دمحأ ىبأ نم هعمس مث ٠ ىراخبلا

 ؛ ىراخبلا حيحص هنع نولمحي « دلب لك نم بالطلاو ءاملعلا هّمأو سلدنألا لزنو « ةحص قدأ

 جرخأ نيح ىرجملا عباسلا نرقلا ىف ىقشمدلا ىنينويلا نأ اهتحص ىدم ىلع حوضوب لديو

 لوصأ ةعبرأ دحأ ناكو « ليصألا لصأ بلج ةحصلا لك ةحيحص ىراخبلا حيحص نم ةخسن

 أ



 ىف حضني ام وحن ىلع هتالبقم لاوط هل ازهر ( ص ) فرح ذخناو ةلباقلا ىف اهيلع دمتعا

 ةكمب ىقلو ججح دق ناكو « ىساملجسلا سيدرغلا ىسيع نب نوهرب نب راكبب هدعب ىقتلنو
 ةياورو . هنج ىراخبلا ةياور لمي برغملا ىلإ داعو ؛ ىراخبلا حيحصأ هنم عماو ئىورطا رذابأ

 نم هتخسن جارخال هتالباقم ىف ىنينويلا اهدمتعا ىتلا ةعبرألا لوصألا دحأ تناك رذ ىبأ
 ىصتقألا برغم ا ىف بالطلاو ءاملعلا عماستو ع ةنكمم ةيملع ة ةروص قدأ ىلع ىراخبلا حيحص

 نم برغملا تيظح كلذبو هنع اهنوذخأي نييسلدنألاو ةبراغملا نم نوريثك هيلإ لحرف « هتياورب
 ةايحلا ديق ىلع لازي ال سيدرغلا نبا ناكو « ىراخبلا حيحص تاياور نم نيتليصأ نيتياورب . ميدق
 نب فسوي هتذمالت نمو . نيطبارلا رصع ىف اناقلي ريبك ثدحم لوا هلعجي امب 585 ةئس
 رضحو م 917١٠/ه 185 ةنس هل زاجأ دقو م98١٠/ه 1455 ةئس ىفوتملا موجلملا نب ىسيع
 ىسيع هنبا ناكو . م 6١٠"8/ه 41/4 ةئنس ةقالزلا ةعقوم نيفشات نب فسوي عم موجلملا نبا

 ذيخأو سيدرغلا نبا عمسو. ةساملجس ىلإ لحرو هرصع خويش نمو هنم عمسو « هلاثم ىلع اثدحم
 ىفوت دقو هتاياورو ثيدحلا مولع ىلإ ضايع ىضاقلا نيطبارما رصع ىف ةتبس ىدهتو . هنع
 ةليلق لة ىف شاع ذإ نيدحوملا رصع قحل دق نوكي كلذبو م ا59١١/ه ه5414 ةنس
 بنتك ىوبنلا ثيدحلا ىف هلو م ١١١*/ه 1595 ةئس ةتبسب هللومو « تاونس سمخ وحن
 ع برغو باتكلا اذه قرشو « هَلِكَو ىفطصملا قوقحب فيرعتلا ىف افشلا باتك اهنم « ةفلتخم

 ىلقصلا ىرزاملا هخيشل ملعملاو « ملسم حيحصي ملعملا لاك اهنمو « ةريثك حورش هل تبنكو
 اهنمو « تافاضإو تادايز ملسمل هحرش ىلإ فاضأ دقو م ١41١1/ه تا ةنس ةيدهملاب ىفوتملا
 ىراخبلا حيحصو اطوملا : ةئالنلا مءاحصلا هبتكي ثيدحلا بيرغ ريسفت ىف راونألا قراشم
 . تافيحصتلاو ماهوألا عضاوم ىلع هيبنتلا عم اهريسفتو اهظافلأ طبض لمشيو « ملسم حيحصو

 مهوافلخ ناك ذإ « نيدحوملا رصع ىف نارهدزي هيف فييلأتلاو ىوبنلا ثيدحلا ةياور تضمو

 نمّوملا دبع نب فسوي ةفيلخلا ىلإ بسن ىتح « هتسرادم نم رثكي نم مهنم ناك لب هب نونعي
 « بجعملا بحاص لوقي م ملسم حيحص وأ ىراخبلا حيحص : : نيحيح_ملا دحإ ظفحي ناك هنأ

 لوقي اك هدجو هيبأ مايأ ىف هولاني ىل ام ثيدحلا ةيلط هدنع لانو « هرارغ ىلع بوقعي هنبا ناكو

 سيردإ نومأل هنبا نع ساطرقلا ضور هباتك ىف عرز ىبأ نبا لوقيو . بجعلا بحاص
 ه3 "المش هايأ لزي و ثيدتلا ىف امامإ 53 هنإ (ع ١15 مه 5 عم م 114)

 مهرصضع ىف نيثدحما ر ابك نمو . دواد ىبأ نئنسو ىراخبلا حيحص باتكو أظوملا بانك ارقي

 ع ةتبس هدلبب ىضقتساو ثيدحلل ةيوار ناكو ؛ نسحلا نب دمحم ىتيسلا ىزاغلا نب للا دبع وبأ

 اثدحم ناكو م1 امه ه5 ةنس ىفوتملا قيتع نب لع مهنمو م ١١ (/ه 551١ ةنس ىفوت
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 ىسافلا ىميمتلا ميركلا دبع نب مساق نب دمحم مهنمو « اليوط ثيدحلاب ىنع ارثكم ةيوار
 دالبلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ دالب ىلإ ىوبتلا ثيدحلا بلط ىف لحر م ١١١ا/ل/ه ٠04 ةنس ىفوتملا
 هتافنصم نمو « مهخيراوتو مهتاقبطو هلاجرو ثيدحلل ارك اذ اظفاح ائدحم ناكو قشمدو ةيرصملا

 اهنمو « ثيدحلا ىف ءاج ام ةيذغألا اهنمو « ةعبسلا هدالوأو 2 ىبنلا جاوزأ رك ذ ىف ةعمللا د

 لقيصلا نب هللا دبع وبأ مهنمو (؛ ةينسلا ةيلعلا ةيوبنلا ثيداحألا ىف بغارلا ةينمو بلاطلا ةفحن

 اظفاح ثيدحلل ةيوار ناك م ١؟١١1(ه 5١ ةنس ىفوتملا ىضاقلا ىنيسحلا هللا دبع نب دمحم

 ثيدحلا سردو ةيانع متأ كلذب ىنع « مهخيراوتو مهتاقبطو هلاجرب افراع هللعب اريصب هنوتم
 نسحلا وبأ مهنمو « ةريثك ثيداحأ ىربكلا ماكحألا هباتك ىف قحلا دبع ىلع كردتساو ساف هدلبب
 مولع ىفارحبتسم ناك م .”١١7 /مه "558 ةنس ىفوتملا كلملا دبع نب دمحم نب ىلع ناطقلا نبا
 , ةعفان تافنصم ثيدحلا ىف هلو « هميقس نم هحيحص ازيمم هلاجرب افراع هقرطب اريصب ثيدحلا
 باتك اهنمو « ةمخض رافسأ ةثالث ىف دواد ىبأل ننسلا ثيداحأ ىلع مالكلا ىف للغلا عقن اهنم

 عمج لفاح باتك اهنمو . ثيدحلا ملع نم هب قلعتي امب ىلا هباتك ىف مزح نبا ىلع درلا ىف
 ىف ةاكزلاو رئانجلاو ةالصلاو ةراهطلا باتك هنم لمك « دنسلا فوذحم حيحصلا ثيدحلا هيف

 ثيدحلا نيثّدحْملا تعن ىف ةلاقمو « ركذلاو ةوالتلا لضف ىف ثيداحأ هلو « تادلجم ةرشع وحن

 ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا ىتبسلا ىبلكلا ةيحد نب ورمع نيدحوملا رصع ىثدحم نمو . نسح دهنأب
 اريخأ رقتساو قرشملاو ىقيرفالا لامشلاو سلدنألا دالب ىف اريثك لوجت م ١١هاه <
 ع ةميظع ةوظح هدنع هل تناكو ثيدحلا راد ةساير لماكلا ناطلسلا هيلإ دئسأو ةرهاقلا ىف

 ىفوتسملاو ع تازجعملا نم هلع هللا لوسر ءاضعأ ىف ام ركذ ىف تانيبلا تايالا هتافنصم نمو

 ةنس ىفوتملا اثيدح ىسافلا اميدق ىشكارملا قاوملا نب هللا دبع وبأ مهنمو « ىفطصملا ءامسأ ىف
 هخيش باتك لع بيقعتو ملسم حيحص ةمدقم حرش أطوملا حرش هلو م 44١1١/مه 15

 ةعانصب هتفرعم ةقد هيف رهظأ قحلا دبعل ىربكلا ماكحألا باتكل هدقن ىف ناطقلا نب نسحلا ىبأ

 ةنس ىفوتملا دمحم نب ىلع ىراشلا نسحلا وبأ مهنمو . هتابيقعت ةعارب عم هللعو ثيدحلا|

 ىقتنا بتكلا سئافنل ةعامج ملعلا ىلع اقكاع ةقث ارثكم ةيوار اثدحم ناكو م ١١؟ه9مه 48

 اهتاقفنب ىفي ام هك المآ نم اهيلع فقوو « ةتبسب اهديش ةسردم ىلع اهفقو ةرفاو ةلمج اهنم
 ىضاق لارطق نب نسحلا وأ مهنمو . هل ةميظع ةبقنم ىهو « بالطلاو اهيف نيسردملا تاقفنو
 ةيوار اًثدحم ناكو م 54١١/ه "ه١ ةئس ىفوتملا ةريثك ةيبرغمو ةيسلدنأ نادلب ىف نيدحوملا
 ] 0 ' . عامسلا حيحص هب ثدحي اميف ةقث

 ىفوتملا ىتبسلا هللا ديع نب دمحم ىدزالا هللا دبع وبا نييئيرملا رصع ىف نيثدخا مها نمو

 مث اهخويش نع ذخأو سلدنألا ىلإ لحرو « هتدلب ءاملع نع ىور م 1751/ه 5٠6 ةئس
 لصوملاو ناّرحو قشمدو ةيردنكسالاو رصم خويش نم ةرفاو ةعامج نع ذخاف قرشملا ىلإ لحر
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 ةيوار ناكو « اهئالزنو اهلهأ نم نوريثك هنع ىورف ةتبس هتدلب ىلإ داعو ء طساوو دادغبو
 ديشر نبا مهنمو . هركذ راملا ىتبسلا ىزاغلا نبا هذاتسأ نع هتايورم نه ريثكو « ةقث ارثكم
 « ىراخبلاو ٍملسم نيب ةمكاحلاو نمتحملا دنسلا ىف نيالا نتسلا هلو « ءارقلا نيب هركذ رأملا
 - هرمع - أرقأ م 1778 /ه ٠771 ةنس ىقوتملا ىتبسلا هللا دبع نب مساق طاشلا نبأ مهنمو
 : تاع ريغ ضايع ىضاقلا افشلا باتك حشو . ملسم حيحص ىلع ةيشاح هلو « ةتبس ةنيدمب
 نبالو . م ١5١هراه م8١ ةنس ىفوتملا كاكسلا نياو ىرومزلا ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف مهتمو
 . رجح نبال ىراخبلا حيحص ىلع ىرابلا حتف راصتخا م ١ 4919/ه 9.017 ةنس ىفوتملا لاله

 ىلع نب نمحرلا دبع ىنايفسلا ىمصاعلا نيف ىدعسلا رصعلا ىف رايكلا نيثدحملا نمو
 ةنس ثيدحلا بلط ىف قرشملا ىلإ لحر م ١ه48/ه 59ه" ةتس ىفوتملا ىرصقلا
 « نييرصملا خويشلا نم هريغو ىراصنألا ايركز : رجح نبا ةذمالت نع دخأو م 160.#/ه 8
 ثيدحلا ءارقإ ىف ذخنأو م ١ت1م8/ه 8374 ةئس ساف ىلإ عجرو ىبرغلا نادوسلا ىف لوجتو
 ديو ما هام /ه 8886 ةنس ىفوتملا روجنملا لمح هذيمالت مهأ ن نمد ٠ هتافو ىتح- بالطلا ىلع

 ثيدحلا ىف تافنصم ىوس ةتسلا حاحصلا بتك هنم عمس وأ هيلع أرق هنأ هحخويش تسرهف ىف

 رصعلا ىثدحم نمو . ةياورلا ىف هعاستا ىلع لدي امتنع ةبراغملاو ةقراشملا نع هلمح ام ىرخأ

 ناكو ثيدحلا ةياور ىف امامإ ناكو ءم ١5١ 54/ه “١٠١١١ ةنس ىفوتملا راصقلا مساق نب دمحم
 راملا فراعلا نمحرلا دبع مهنمو ؛ ضايعل افشلاو ملسمو ىراخبلا ىحيحص هديمالت ءىرقي

 . ىراخبلا حيحص ىلع ةيشاح هلو نيرسفملا نيب هركذ

 ةنس ىفوتملا ىئادورلا ناميلس نب دمحم نييولعلا رصع ىف نيمهملا نيثدحأ نمو
 حيحص ةسمخلا بتكلاب دصقيو : أطوملاو ةسمخلا بتكلا نيب عمجلا هلو م 85"1/غه 14
 عمج ناث باتك هلو « ىئاسنلا نئسو ىذمرتلا مماجو دواد ىبأ نئسو ملسم حيحصو ىراخبلا

 دئاوزلا عمجمو لوصألا عماجل دئاوفل عمج هام ثيدحلا بتك نم اباتك رشع ةعبرأ نيب هيف

 لصوملا ىلعي ىبأ دنسمو لبتح نبا دنسمو ىمرادلا دئسم ةقباسلا ةتسلا لوصألا ىلإ هيف مض
 نب سيردإ رصعلا ىثدحم نمو . ريغصلاو طسوألاو ريبكلا : ةثالثلا ىناربطلا مجاعمو رازبلا دنسمو
 حرشو (؛ ىدذمرتلا لئامش حرش هلو : ١و/ه ١1١1م9 ةتس ىفوتملا ىسافلا ىنيسح ا دمحم

 , رردل و ىعاضقلا باهشلا ثيداحأ جيرختو ىطويسلل ريغصلا عماجلا نم ىل وألا ةئاملا ثيداحألا
 ةنس ىفونملا ةدوس نب ىدواتلا مهنمو . معماوجلا عمج ثيداحأ ىلع مالكلا ىف عماوللا

 . ةيوونلا نيعبرألا حرشو , ىراخبلا علاطل ىراسلا دجملا داز ا !لوهْه ٠8

 اي لع دل. كيال هقفلا هب داري هنإف هصئصخن 590 ىبرعم دلب ىأ ىف هقفلا انقلطأ

 متو



 لكو تائيبلا لك ىف برغملاي رشتملا ىهقفلا بهذملا وه كلام بهذم حيصي نأ ىف ةفلتخم

 نولحري ءاملعلا بابش ناك ذإ « ىعفاش هيقف رخا ىلإ نيح نم اناقلي دقو « نادلبلا لكو طاسوألا

 بايشلا ءالؤوه ضعب فلتخا اميرف « اهيف ناسفانتي ىعفاشلاو ىكلاملا نايهذملا ناكو « رصم ىلإ

 بهذملا اذه نوقنتعي اوناك نم ادج ليلقو « ىعفاشلا بهذم مهبجعاو ةيعفاشلا تاقلح ىلإ

 نب سارد ىرجملا عبارلا نرقلاب ىصقألا برغملا ىف هب ىقتل ىكلام هيقف مهأو . بقحلا رم ىلع
 نيروهشملا نييناوريقلا نيهيقفلا نإ لاقيو ء م 9ا5/ه 557 ةنس ىفوتملا ىسافلا ليعامسإ

 ىلإ كلام بهذم لخدأ ىذلا وه هنإ لاقي أ « هل اذملتت ديز ىبأ نباو ىسباقلا نسحلا ابأ

 ةبلاغألا هقانتعا ىلإ وعدي ناك ىذلا ةفينح ىبأ بهذم ىلع كلذ لبق اوناك مهنأو ىصقألا برغملا

 : هيباتك هنم عماو ةدم ىناوريقلا ديز ىبأ نبأ مزال : ١١٠/ه 41١7 ةنس ىفوتملا ىتبسلا

 ةساير تيهتنا هيلإو « ءارقلا نيب هركذ راملا ىسافلا نارمع ىباب ىقتلنو « رصتخملاو رداولا

 بحص م ٠١ "اه 6174 ةنس ىفرتل بلاغ نب هللا دبع هرصاعي داك 0 ناوريقلا ىف : ءاهقفلا

 اهيقق كاكو « ءارقلا نبي هركذ راملا نوجعم نب ناورم هئاهقف نمو نيطبارملا رصع لخديو

 ةنس ىفوتملا السب ةرشع نب مساقلا ىنب ةرسأ سأر مساقلا نب ىلع هدعب اناقليو . ايتفم اثدحم

 هبتع ثروأو اهب ىضقتسا هتدلب لهأ هيجوو ائدحمو اظفاح اهينف ناكو ما١١١مل/ه هم؟

 وشو م ١١١١/(ه ه٠. ةئس ىفوتملا ىسافلا ىميمتلا هللا دبع وبأ هرصاعي ناكو . افرشو اددوس

 نب دمحم نب نمحرلا دبع نيطبارملا رصع ءاهقف نمو . هتسرهف هب حمتتفا ىذلا ضايع ىضاقلا خيش
 ىف نيطبارملل ىضقتساو ةنودملا هبالطل سردي ناك م 5١١١/ه ه١٠1 ةنس ىفوتملا زوجعلا

 هنس ىفوتملا نكوجممم نب لع نب هللا ديع مهنمو . برغملاو سلدنألاب نادلب ةدع

 ريمأ هالو « اهيف هقفلاو اهسيردتو اهئارقإب افراع عررفلال اظناح اهيقف ناكو م 5١1١؟9/ه 4

 . هتافو ىلإ اهب لظو ه٠ ةنس ةطانرغ ىلإ اهنم لقنو ةريزجلا ءاضق نيفشات نب فسوي نيملسملا

 م4١١.ل/ه هال8 ةنس اهيضاق وهو شك ارمب ىنوتملا ىجاهنصلا نمحرلا دبع نب ىسوم مهنمو

 . اعرو ىأرلل اظفاح اهتفرعم ىف امدقم مكسب ماع ناكو

 حضوت ا جرن بك نأ ريغ رصعل لاول يح ىكلاملا بهذملا ا لف دق ىلا لصفلا

 ةيرهاظ تناك ةأاضقلا نم ةرثكلا نأب , نموأو ايكلام ناك يأ ايرهاظ ناك مهيأ اق رعت الو

 كل



 ريخخ لعلو «٠ مهكولم نيد لع ىانلا ذإ « ةاضقلا ىضاق بصنم ىلووتي مهنم ناك نمع الضف

 رأ ةاضقلا ىضاق ءاضم نب نمحرلا دبع نب دمحأ معزن ام مضوي ىرهاظلا ةاضقلا ىضاقل لاثم
 ربكأ - هقفلا ىف ىرهاظلا بهذملا ىده ىلع - رجف هنإف « بوقعي روصنملا دهع ىف مهسيئر
 ةيرظن لع هماهس اهيف باوص ذإ 6 ةاحنلا لع درلا 0 هباتكب قرشملا ةاحنو هي وبيس لع ةروث

 عنصي ىذلا وه لماعلا نأ نيرّدقم وحنلا ءانب ةاحنلا هيلع ماقأ ىذلا ساسألا دعت ىتلا لماعلا
 تاريدقت نم ىّصحي داكي ال ام هيلع بترتي ىذلا وهو رجو بصنو عفر نم ةيوحنلا رهاوظلا
 ةروثلا هذه ىف ءاضم نباو . ةيضارتفا تانيرمت نم كلذ ىلإ فاضي ام عم ةسيقأو تاليلعتو
 هركني امو ىرهاظلا هقفلاب - باتكلا قيقحت ىف تلق مك - هلك كلذ ىف رثأتم هدعاوقو وحنلا لع

 - عيرشتلا ىف ىدأ امث تاليلعتلاو ةسيقألا ىلع دامتعالا نم ةروهشملا ةيهقفلا بهاذملا ىلع
 . تاضارتفالا نم لئاه ماكر ىلإ - وحلا ىف ىدأ اك

 ىرهاظلا بهذملا قانتعا ىف ةداج تناك نيدحوملا ةلود نأ ىلع لدأل كلذ تقس امنإو
 ملع ىلع هقبطي نأ ديري مهنم ايضاق نأ ىتح قانتعالا اذه ىف اهعم نيداج ةاضقلا ةاضق ناكو
 بكا نأ ريغ َ بهذملا اذه نوقنتعي مهسفنأ ةاضقلا نم ريثك ناك لثملابو . هدعا وُكو وحنلا

 نيبتأ نأ الواح ع رصعلا ءاهقف نم ةفئاط ضرعأ انأو « كلذ حضوت ال - تلق 5 - مجارتلا

 نهم وهو م ١١/١ ([ه هأأ/ ةنس ىفوتملا ةمامرلا نبأ هدنكعع فىشن نم لوأو َ مهني . نييرهاظلا

 نيفشات مري فسوي نب ىللع هصلختسأف هلضف رهتشأو 2 سأف ةنيدم ننطوتسا دامح- ىنب ةعلق

 بهذملا ىعفاش ناكو « نيدحوملا رصع قلل ىتح هتايح تلاطو هسفنل ايضاق همدختحساو « هسفنل

 ةنس ىفوتملا ىسافلا ىمرضحلا رمع نب ميحرلا دبعب ىقتلنو . ايكلام الو ايرهاظ نكي ملف
 نم ناكو « ىشكارملا كلملا دبع نبا كلذ ىلع صني م ايكلام اهيقف ناكو م 864١١/ه ه١
 . ىكلالا بهذملا ىف اياتك فلأو ىوقتلا لهأ

 نع ىور ءم 1؟01/ه ه9 ةنس ىفوتلا ىشرقلا عمص نيّلادبع نيرمع هدعب اناقليو

 ناكو . كلام بهذم دقتني ايرهاظ ناك وأ ايكلام ناك له ىردت الو « افنصم ىكلاملا بهذلملا

 ىأ ) ارواشم اثدحم اهيقف ناكو م 6١١١/ه ٠05" ةنس ىفوتملا ىسافلا رايخس نب ىلع هرصاعي
 رظنلا ىلإ الايم ديلقتلا اضفار ناك هنإ كلملا دبع نبا لوقيو ( ىوتنلا ىف ةاضقلا هيلإ عجري ام
 هراصنأو ىرهاظلا بهذملا اهيلإ وعدي ىتلا تافصلا سفنب افصتم ناك هنأ ىأ اننفتم داهتجالاو
 . ايرهاظ ناك هنأ لك وب ام

 ةاضقلا ىضاق بصنم دلقت دقو نيئدحملا نيب هركذ راملا لقيصلا نبهللادبع ىبأب هدعب ىقتلنو
 نب ىسوم لافاد نيا هيقفلا هبصنم ىف هفلخو م ١؟١١/ه "50/4 ةنس ىفوت نأ ىلإ ءاضم نبأ دعب

 ضخ



 نب دمحم نب ىلع هيقفلا هدعب بصنملا دلقتو م ١154 /ه 51١ ةئس هتافو ىتح نارمع نب ىسيع

 دهع ىف ةيرهاظلا ءاهقف متخيو ةيرهاظ اعيمج اوتاك مهنأب نذاوي مهبصنم سفنو ' ةرشع ىبأ

 هركذ امب طقف كلذ ىلع لدتسن الو « نيثدحنا نيب هركذ راملا ناطقلا نب نسحلا ىبأب نيدحوملا

 ىنب ةلود لا نم ةماعلاو ةصاخلا دنع امظعم ناك هنأ نم هتمجرت ىف ىشك ارملا كلملا دبع نبا

 ىخأ دحاولا دبعف رصأنلا نب رصنتسملاف رصانلا هئباف روصنملا ٠ اريثك ىظح هنأو نموملا دبع

 سار هنأ اوركذ هل اومجرت نم نإف مهأ وه امب لدتست لب « رصانلا نب مصتعم لاف روصنملا

 ةوعدلل هسفن رخس هنأل الإ « كلذ امو ةضيرع ايند ناطلسلا ةمدخب لانو شكارمب ملعلا ةبلط

 بتك مهل أرقي لازي ال ناكو . مهتاعد ىلع ةبلطلا مسا نوقلطي اوناكو « اهتبلط خيش حبصيل لب

 بهذملل هراصتناو هتيرهاظ دكوي امم اضيأو . ةوعدلا ءىدابم نم اهيف ام مهل رسفيو ترموت نبا

 هيقفلا هرصاعم ىجاهنصلا دمحم نب رمع ىشكارملا ريوطلا نب ىلع ابأ نأ نم ركذ ام ىرهاظلا

 : ةروهشملا ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا ىلع ةيرهاظلا هركني ىذلا سايقلا تايثإ ىف اباتك فلأ ىكلاملا

 باتكب سايقلا اركنم ةيرهاظلا مساب هيلع ٌدرف « لبنح نباو ىعفاشلاو ةفينح ىِبأو كلام بهذم

 تابثإ ىف ( ديدسلا حضاولا قيرطلا ) عيْملا ريغ كلس نم ةلضانمل سايقلا ىف عزتملا هامس
 . سايقلا

 ىرهاظلا بهذملاب لمعلا ءاضقلا ىف فقوت هيفو نيينيرما رصع ًادبو نيدحوملا رصع ىهتناو
 ميهأربإ نب دمحم ذدئنيح هئاهقف نمو « هقفلاو ءاضقلا يف الماك هناطلس ىكلامل بهذملل داعو

 هسيردت سلجم نم غارفلا دعب ناك م 1؟"هه "57 ةنس ىفوتملا ىفسا ةنيدمب رجاتلا ىناسغلا

 ليورزلا رّيغصلا نسحلا وبأ مهنمو . هشيع بسكو هترادال هتوناح يف دعقي وحنلاو ريسلاو أطوملا

 . ةنودملا ىلع دييقت هلو سافب مث هزاتب ىضاقلا م 185./ه 7/١9 ةنس ىفوتملا قحلا دبع نب لع

 ىنيرملا نسحلا ىبأ لوطسأ ىف اقيرغ ىفوتما ناميلس نب ىلع نب دمحم ىطشلا هذيملت مهنمو
 نب دمحأ بابقلا هذيملت مهنمو . هيلع ارقي ناكو هدنع ةوظح هل تناكو م 1749/ه 49 ةنس

 رودص نم ردص م : ةطاحالا ىف بيطخلا نبا هيف لاق م 110/8/ه 11/9 ةنس ىفوتملا مساق
 نبا هيقفلا لئاسم حرش هلو « مهفلا ديدش رظنلا ديج كردم ليبن هيقف « ةيسافلا ةرضحلا لودع

 حرش اضيأ هلو « ديفم حرش هنإ جابيدلا ىف نوحرف نبا لوقيو عويبلا ىف ىرصملا ةعامج

 . رايعملا هباتك يف ىسيرشنولا اهنع لقن ةعومجم ىواتنو ٠ ضايع ىضاقلل مالسالا دعاوق

 نب ليل رصتخم لخدأ ىذلا وهو ) 5١1١/ه م8١ ةنس ىفوتمل حوتفلا نب دمحم مهنمو
 ماها١1/مه 911/ ةنس ىفوتملا ىزاغ نب دمحأ مب دمحم مهنمو ٠ ىصقألا برغملا ىلإ قحسإ

 ؛ مارهب تاوفه - نونك ذاتسألا لوقي 5 - هيف نب « ليلخ لفقم لح ىف ليلغلا ءافش هلو

 ريغصلا نسحلا ىبأ ديبقت هب لمكأ دبيقتلا ليمكت اضيأ هلو « ليلخ رصتخم ىف ةلكشملا عضاوملاو
 . ةنودملا لع

 م



 ةنس ىفوتملا دمحأ نب دمحم ىسافلا ىتثيسيلا نييدعسلا رصع ىف ءاهقفلا مهأ نمو

 ساف هيقف ناك و ءاتلاب وا ءاثلاب نتيسي ىمست ةيربرب ةليبق ىلإ بوسنم وهو ع ا١هداّ/ه 65

 ىضاقلا نب دمحأ لوقيو م 15174/ه 9487 ةنس ىفوتملا ىلوزجلا ىلع نب كرابم مهنمو « اهيتفمو
 . قرشملاو رصم لهأ ةداعك طقف لئاسملا ريرحت ةروصب ىئكلاملا هقفلا ىف ليلخ رصتخمل هتءارق نإ
 ةزاجإ هزاجأو ىبهذلا روصنملا ذاتسأ وهو نيثدحملا نيب هركذ راما ىلع نب دمحأ روجنملا مهنمو
 ىديمحلا دحاولا دبع مهنمو . قاقزلل بختنلا جهنملا حرش هقفلا ىف هلو « هسرهف ىف ةماع
 ءارق الا لع ابوود ليلخ- لئاسمل | رضحتسم هقفلاب املاع ناكو ع ١ هه : مه ا.د.“ ٌكلس ىفوتملا

 ناكو م 59١ة/ه 1٠٠١8 ةنس ىفوتملا ىسافلا جارسلا دمحم نب ىبحي مهنمو « سيردتلاو

 . ىنغملاو كلام نبأ ةيفلا نم ائيشو ىرصملا ىكلاملا ٌىحسأ ب ليلخ رصتخسم هياللمل سردي

 م ١1"/٠8.مه ١١91١ ةنس ىفوتملا ىسافلا رداقلا دبع نييولعلا رصع ىف نيمهملا ءاهقفلا نمو

 نم ةفئاط نع ةيهقف ةبوجأو « ةينيدلا تادابعلا هيف ضرع ةيهقفلا لئاسملا مساب بانك هلو
 ةلاسر هلو م 754١/ه 1١١5 ةنس ىفوتملا دمحأ نب دمحم ىئالدلا ىوانسملا مهنمو . لزاوتلا

 ىلإ ةمحهلا فرصو « ضرفلاو لفنلا ىتالص ىف هتيعورشم ركنأ نم ىلع درلا ىف ضبقلا ةرصن
 هلو : 7١م باه 1١14٠ ٌةنس ىفوتملا لاحر نب نسحلا لع وبأ مهنمو ٠ ةمدذلا ىزعم قيقحن

 ةيشاح اضيا هلو « هيلع ىشرخلا حرش ىلع ىرخا ةيشاحو ليلخت رصتخم ىلع ةريبك ةيشاح

 ليلخل عماجلا لئاسم حرشب عماسلاو رظانلا فاحتإو « كلام أطول ىرصملا ىناقرزلا حرش ىلع

 مساق نب ىلع نسحلا ىبال ةيقاقزلا حرشو « ةيوونلا نيعبرالا حرشو مصاع نبأ ةفحت حرشو
 رج ١ ه١. /ه 411 ةئرس ىفوتملا ىسافلا قاقزلا

 ريثات اهل ناك ةمهم ةرهاظ ىلإ - ةهقفلا ةكرخلا نع مالكلا انيهنأ دقو - ريشن نأ دبالو

 تعبتسا ىتلا ىهو « ةاضقلا بناجب نيماغغلاو ةاماخا ةرهاظ دصقنو « هيواتفو هقفلا راهدزا ىف

 اهفلّؤي قيثوتلل بتك كانه تناكو نوقثوم كانه ناكف قيثوتلا ةرهاظ سلدنالا ىف !م' برغملا ىف
 تاعرارملاك اهريغدو تاللماعملا ىف دوقعلا ةباتك ةيقيك ا صوت ىهو ىوتفلاو ءاضقلاب عا ربخلا ءاهقفلا

 . 2")ىرجملا رشاعلا نرثلا لئاوأل

 ناو ىرجحلا ىناثلا نرقلا ىف ةروهشملا ةيمالكلا ةقرفلا : ةلزتعملا نع ثيدح ىضاملا لصفلا ىف
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 اولحدي نأ اوعاطتساو ىصقألا برغملا ىلإ اورجاه ةاعد وأ لازتعالا سأر ءاطع نب لصاول ايعاد

 - | وعاطتسا اضيأ مهنأو ءاضيبلا ىمست مهب تفرع ةدلبب هنم ”ةريبكا اعومج لازتعالا ةديقع ىف

 ىناثلا سيردإ نبا دمحم نأو « مهتديقع ىف ةيسيردالا ةلودلا سسؤم سيردإ لاخدإ - لاقي اميف

 سسؤم ىرصبلا لصاو ىركذل ءايحإ ةرصبلا اهامس اليصأ ةنيدم نم برقلاب ةدلب مهل ىب
 . قارعلاب ةرصبلا ىف لازتعالا

 مهتنيدم تشالتو ىشالتي - دعب اميف - لحنأ ىصقألا برغملا ىف لازتعالا نأ ودييو

 ةيمالكلا لازتعالا ةديقع فرع ىصقألا برغملا نأ مهملاو . رثأ اهلدعي ملف مهعم 4« ةرصبلا

 ةينادحو - ىضاملا لصفلا ىف انب رم اك - - ىه ءىدابم ةسمخ ىلع موقت اهنأ فورعمو « اركبم

 ىلع لدعلاو : هتاذ سفن ُّذَعَت ثيحب هتاقفص ىف هتينادحو اًضيأو « تاقولخملا هبشي ال ثحب هللا

 ىهنلاو فورعملاب رمألاو « ميحجلا ىف هديعوو ميعنلا ىف هدعو هذافنإو « لاحب ملظي ال وهف هلا

 . رفكلاو ناميإلا نيب ةلزنم ىف ةريبكلا بكترم نأو «ركنملا نع

 هتدارإ ىف راتخم رح ناسنإلا نأب نيلئاقلا ةلزتعملاو ةئسلا لهأ نيب ةفينع كراعم ترادو

 لثمف لوؤت ةيلعلا تاذلا ىلع ديسجتلا ديفت تايا نم ميركلا نارقل ىف ءاج ام نو هلامعأو

 ةدارا نأب نيلئاقلا ةنسلا لهأو ع ةردق نم مط ام قوف هتردق نأ ىنعت 4 مهيديأ قوف هللا ديو

 موت ب مهيديأ قرف هلل ديو : ىلاعت هلوق لغم نإ نولوقي هردكو هلل ءاضتقب هلامعاو ناسنالا

 ةنس ىفوتملا ىرعشأل نسحلا وبأ رهظ اذإ ىتح « ديلا هذه ةيفيك فرع الو رهاظلا بسح اهب

 ذإ ةنسلا لهاو ةلزتعملا نيب هيف اطسوتم ديدج ىمالك بهذم سيسات ىلإ ذفن م 0 تهر/ه ماع:

 ةلزتعملا قفاوو ( ةدارإو ابسك ناسناإلو اعئصو اقل هل هنأ لإ ناسنالا لاعفا ةلاسم ىف بضذ

 تافص نأ نوري اوناك ةلزتعما نأ انب رمو . ةيلعلا تاذلا ىلع ديسجتلا ديفت ىتلا تايآلا ليوأت 5

 ةمئاق تاذلا ىلع ةدئاز اهنأ نوري ةنسلا لهأ ناك امنيب هتاذ نيع ىه ريصبلا عيمسلا لثم

 لئاسم ىف نيضراعتملا نيفرطلا نيب قيفوتلا لواحو . ةنسلا لهأ ىأرب اهيف ىرعشألا أو ا اهب

 هاشلاو قارعلا ىف هبهذم معو /١1 ( ٠ ص ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف اهرظنا ) ىرخأ

 اذه حبصأو ع ىسافلا نارمع وبأو ىسباقلا نسحلا وب ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ هلمحو « رصمو

 . هب غلا نادليلا * يف دئاسلا ىنالكا بهذملا ةرعاشألا افهذم : بسهذملا

 راما ىعبسلا رك ى ىبا لثمو م٠٠ "1 ه0 ةنس ىفوتمل ىتبسلا ىرفاعملا مساقلا ىأ لثم

 راز مهيرعد نسسوم ترموت نب نأ انبي رهو نيدحوملا رصغ ىف لح دتو ٠ نيرمسفملا نيب ب مركذ

 : ئدام ةثالث لذحإ ةعيشلا نمف ع ةلزتعملاو ةعيشلا نم ءىدابم هتديقع ىلإ هنم بلجو قارعلا

 اديمو ىدهملا مامالا ىَّمسيو نامزلا رخآ ىف ملاعلا حلصي ىذلا ىدهملا روهظ ادبمو مامالا ادبم
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 ىدهلا امال ٠ بقلب بقلتف ء هسفن ىلع اعيمج . اهتلطأ دقو مال ىف عوقولا نم ةمصعل

 أ ديسجتلا يلع ز زوجي ا, تاولخلا هيشي ال ثيحب هتيئدحو وأ هلل ديحوت أدبم ةلزتعلا

 هل رعُملا تناكو 3 هلل لع 05 مباع 3 قانسعا ّضش .ةلردل ةيرعشألا تكرشو . ل كلذ

 ةنسلا لها لوقي 15 اهب ةمئاق ال هتاذ نيع ىهف - اتب رم م - تافصلا ىلإ ةينادحولا هذه دمت

 ع هلك كلذي ترموت نبا ذحأو . هتاذ نيع كلذ نأ ىأ ريصب عيمس ميلع هللا الثمف ىرعشألاو
 ىف ةريبكلا بكترم نأ ةركف مهنع ذخأ !ك « هريفاذحب ةلزتعملا نع ةينادحولا ادب ذخأ هنأ ىأ

 هتلحت ىلإ ةوعدلا ىف هلو . اغنا روك ذل ةلزتعملا ءىدابم دحا وهو « ركنملا نع ىهتلار فورعملاب

 تمرم وت نبا ةَديَقعُل ةاعدلا ربكأ نم 00 ةدّشرملا ةديمعلا ُ ةمامالا ع بلطي ام رعأ : ىف تاقتصم

 ىلع امهانب نموملا دبع رصع . يا ىتح نيدحوملا ةلود ىف ناث قفدصمو هيف فنصم هلو 2

 ىف فنصم هلو ىسانكملا ُشوبغز نب دامح نب هللا دبع مهتاعد رايك نمو « نيدحوملل ةوعدلا

 ليبشالا نب نسحلا وبا مهتاعد مهأ نمو . زيرعلا باتكلا نم ءارقتسالاب ةيدحاوملا ةيادحلا تابثإ

 كلملا دبع نبا لوقي م مالكلا ملعب اًقّتحتم ناكو « شكارم ليزن ىمخللا ديلحخن نب دمحم نب ىلع

 ىدحوملا نموملا دبع ةثيلخلا لع هب مق 0 جارعملا ن ماعم اياك يفنص هنأ لوقيو 3 ىشك ارملا

 باتكلا لعلو « ''”ةضيرع ايند اهبيسب لان ةّيلع بتر ىلإ هاقرو هدنع ىظحف « ةرجهلل 54١ ةنس
 نيمسملا مهتاعد داشرإ ىلع مايقلا هيلإ نودنسي مهارن ذإ « نيدحوملا ةديقعل ةياعدلا ىف ناك

 ىف ةالصلا بحاص نبا لوقيو « ةوعدلا بحاح ترموت نبا بتك محل ارقي ناكو « ةبلطلاب
 ىشو ؛« ديحوتلا ةديقتع : تدرموك نبا بك ةبلطلا ءعالوش عم ةيلع محم هنأ ةمامالاب نما هراتك

 بللي ام رعا باتكو « ةراهطلاب ةامسملا ةكرابملا ةديقعلا باتكو « ةدشرملا ةديقعلا ةامسملا

 داصق ارق اذإ ناك ءىراقلا نإ ةالصلا بحاص نيا لوقيو . ةريمع نب هللا دبع ىبأ ةءارقب
 اهلافقأ محتفو اهضماغ ليبشالا نب نسحلا وبأ حرش نيدحوملا ةديقع نم بتكلا هذه هتركذ ام
 , ؟"!نايب متا اهئيبيو اهللذي ىتح ةبلطلا ىلع

 ملا ايم 7 را اج اومجرت نم نا كانه انركذ دقو نيثدحملا نيب هركذ <ذ رامل ناطقلا نب 9 نسحلا وبا مهتاعد ىف قدا

 ناكف - مهداشرإ لع موقي ناك هنا اذه ىنعيو 4 شك ارمب ملعلا ةيلط سار » : هنأ اولاق هل

 . أاهدعب امو "م. عال[ ه ةلمكتلاو ليذلا 19

 1 ١ د18 ةلمكتلاو ليذلا 8 هحيجرت رلغت ف ١1٠١ ص ىراتلا ىداملا دبع . د قينح ةماهالاب نمل 1

 كك



 جتحيو « ةيرهاظلا بهذم مهل حرشي ناك 5 « محل اهرسفيو ترموت نبأ بتك مهل حرشي

 . ةنسلاو باتكلا ىلع راصتقالاو ةيهقفلا ماكحألا ىف سايقلا لاطبإ نم هيلإ نوبهذي امل انفلسأ اي

 م ١١"م/اه ه4 ةنس ىفوتملا ىجلالسلا نامثع نيدحوملا رصع ىف مالكلا ءاملع نمو

 ميركلا دبع ني دمحم مهنمو « ةيرعشألا ةديقعلا ىف ةيناهربلا اهامس ةموظنم ةيرعشألا ةديقع ىف هلو

 هرصاعم هلثمو « مالكلا ملع ىف ارهام ناكو م ١١ة؟ة؟/(ه هو ةلس ىفوتملا ىسافلا ىوالدننلا

 ىرسافلا ىومت جاجحلا وبأ مهنمو م ١؟١ا([ه هقرب ةنس ىفوتملا ىراصنألا قيتع نب لع

 : مالكلا ملع ىف ازربم ناكو . ةيناهربلا ىجلالسلا نع ىور م ١؟1١/ه 515 ةنس ىفونلا

 ةلاقمو ديفم فئصم مالكلا ملع ىف هلو نيرسفملا نيب هركذ راملا راصحلا نب نسحلا وأ مهنمو

 دمحم نب فسوي مهنمو « ديعسلا ةمتاخو ديلولا نيقلت اهامس ةديقعو مالسالاو ناميالا ىف

 . مالكلا ملع ىف ازربم ناكو م ١؟؟م8/ه 175 ةئس ىفوتملا ىسافلا ىتالكملا

 ةنس ىفوتملا ىنرفيلا ىجنطلا نسحلا وبأ نيينيرلا رصع ىف مالكلا ملع باحصأ نمو

 ىناعم حرش ىف ةيلقعلا ثحابملا » : هامس ىجلالسلل ةيناهربلا ىلع حرش هلو م ١:/ه 4

 ةديقعلا حرش هلو م 514١/ه م19 ةنس ىفوتملا قورز دمحأ مهنمو . « ةيناهربلا ةديقعلا

 هرك ذ راما ىسافلا نمحرلا دبع نب دمحم ىنثيسيلا ىدعسلا رصعلا ىف نيملكتملا نمو . ةيسدقلا

 ىلع ناحرش نيثدحملا نيب هركذ راملا روجنملا دمحألو . ديعولا فل ىف ةلاسر هلو ءاهقفلا ني

 ىصفحللو . ديحوتلا ىف ىركز نبا دصاقم حرش هلو ىسونسلل ىربكلاو ىرغصلا ةديقعلا
 ( ىسوئسلل فيحوتلا ىف ىرغصلاو ىربكلا نيتديقعلا حرش م ٠١”؟ا/ل/ه /١١ ةئس ىفوتملا

 نييولعلا رصع ىف مالكلا ملع باحصأ نمو . ةطرفم ةرثك رصعلا ىف امهحورش رثاكتتو
 ىسويلا نسخ ا ىلع وبا مهنمو . ةديقعلا باتك هلو ءاهقفلا نيب هركذ راملا ىسافلا رداقلا دبع

 ىسونسلا حرش ىلع ةيشاحو ىرغصلا ةيسونسلا ىلع حرش هلو « قطنملا ءاملع نيب هركذرامل

 ةعمللاو ةريسيلا ةذبنلا م 1946١/ه 1١١١9 ةنس ىفوتملا ىسافلا ىدهملا دمحم ىربكلا ةديقعلل

 لهاو ةلزتعملا نيب اهيف ىرعشألا قيفوت انب ٌرمو ةريهشلا دابعلا لاعفأ قلخت ةلاسم ىف ةريطخلا

 هتديفعل ىسونسسلا حرش ىلع ةيشاح م ١!/:/ه ١١8 ةنس ىفوتملا ىسافلا رمعلو . ةنئسلا

 . ىربكلا

 خيراتلا

 نع بتك نم مها نمو « نيطبارملا رصع ذنم خيراتلا ةباتك ىف ىصقألا برغملا طشن

 0 وهو « ةنوتلل ةلود مسأب اباتك مهنع افلا دقف « ىطانرغلا مخ روملا ىفريصلا نب ىيحي مهتلود

 م



 , اهئارمأ ىفظوم نم ناك هنأ هتمجرت ىف ركذي ذإ « اليوط شكارم لزت -- ايطانرغ ناك نإو
 خيرات حبصي نيطبارملا ةلود وأ ةينوتمللا ةلودلا رصع ذنمو . ةنس نيعست نع ههتال ةنس ىفوتو
 ىتبسلا ضايع ىضاقلا ىفريصلا نبأ رصاعي ناكو . ىصقألا برغملا خيراتل اممتم اءزج سلدنألا
 يف باتكو « انب رم ام افشلا باتك مساب هلع لوسرلل ةمجرت هلو نيثدحملا نيب هركذ رالا
 . ةينغلا مساب هخويش ىف باتكو كرادملا مساب كلام بهذم مالعأ

 نيدحوملا ةلود خيرات بتكو ةرطعلا ةيوبنلا ةريسلا بتك نيدحوملا رصع ىف رثاكتتو
 ىفوتملا ميركلا دبع نب مساق نب دمحم اهيف بتكيف ةريسلا امأ . ةسرهفلاو مجارتلا بتكو
 سابعلا ىبألو . ةعبسلا هئانبأو هلع ىبنلا جاوزأ ركذ ىف ةعمللا باتك م 17 07//ه 504 ةئنس
 راملا ةيحد نبالو « مظعملا ىبنلا دلوم ىف مظنملا ردلا م ١١هره 8 ةنس ىفوتملا ىفرعلا
 بسن ىف بهذلا ةلسلس باتكو « رينا جارسلا دلوم ىف ريونتلا باتك نيثدحلا ني هركذ
 هلو « جارعملا ىف جاهتبالو ٠ ىفطصملا ءامسأ نم ىفوتسملا باتكو برعلاو مجعلا ديس
 ىنب ءافلخ خيرات ىف ساربنلا ماعلا خيراتلا ىف هلو . قيدصلا ركب ىبا بقانم ىف قيقحتلا
 نيب ةلضافملا ىف نيبملا رصنلا مالعأو . مجعلاو برعلا باسنا ىف ألا خيراتو ٠ سابعلا
 . نيفص لها

 نيخرُوملا نم نينثا بناجب نييمسرلا ةلودلا ىحرؤم نم ةثالثب نيدحوملا ةلود خيرات ىف ىقتلنو
 ناث باتكو هتوعدو ترموت نبا نع باتك هلو قذيبلا نيبمسرلا نيخرؤملا لوأو « نييمسرلا ريغ
 ىمسر خرّوم بتكيو . ةلودلل ىقيقملا سسؤوملا نمّوملا ديع رصع ةياهن ىتح نيدحوملا ةلود نع
 نرقلا رخاوأ ىفوتملا ةالصلا بحاص نب كلملا دبع وه نييرقملا املاجرو ةلودلا ىشاوح نم ناث
 نيفعضتسملا ىلع ةمامالاب نملا » : مساب هرصع ىتح نيدحوملا ةلود نع اباتك ىرجملا سداسلا
 ىلع نمن نأ ديرنوؤ» : ةينارقلا ةيالا ىلإ كلذب اريشم « نيثراولا مهلعجو ةمئأ هللا مهلعج نأ

 ديدش هنأ باتكلا ناونع لديو «نيثراولا مهلعجنو ةمئا مهلعجنو ضرألا ىف اوفعضتسا نيذلا
 ظفحمت ىذلاو هخيرات نم انرصعل ىقب ىذلا ىزاثلا همسق ىف حضاو وه ا ةلودلا كللتل بصعتلا

 م 5١1./ه هه4 ةنس نم نيدحوملا ةلود خيرات لمشيو , دروفسكوأ ىف انايلدوبلا ةبتكم هب
 هرشنو ةميق ةمدقم عم ىزاتلا ىداحلا دبع روتك دلا مستقلا |ذه ققحسو ماه ةنس ىلإ
 نموملا دبع ةايح نم ةريخألا عبرألا تاونسلا ثادحأل ليصفت وهو . ىمالسالا برغلا راد ىف
 . فسوي هنبا ةايح نم ىلوألا رشعلا تاونسلا ثادحأل تاونس رشعو ةلودلل ىقيقحلا سسُرملا
 نرقلا نم ثلاثلا دقعلا ىف ايح ناك ىذلا ىشكارملا دحاولا دبع وه ىممهر ريغ خر ؤمب ىقتلنو
 ىتح سلدنألا حتف ندل نم « برغملا رابخأ صيخلت ىف بجعملا » باتك هلو « ىرجملا عباسلا
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 ىف لوقلا لّصفيو « نيطبارملا ةلودو سلدنألا خيرات هيف ضرعي وهو م 7١؟4/ه 1١" ةئس
 بحاص نباو قذيبلا دنع اهسملن ىتلا ةغلاملا نود دياع فيصح خرؤم ملقب نيدحوملا ةلود
 . ةالصلا

 نسحلا ىِبأ نب نسح دمحم وبأ وهو نيدحوملا ةلودل ثلاثلا ىمسرلا خرؤملاب ىقتلن نأ ثبان امو
 اني رمو « ةلودلا لاجر نم ناكو ىرجحملا عباسلا نرقلا فصتنم ىلاوح ىفوتملا ناطقلا نب لع
 نلغلا ربكأو ٠ مهتاعد رابك نم ناك ذإ نيدحوملا ةاعد نيبو نيثدحملا نيب نسحلا ىبأ هيبأ ركذ
 بيترتل نامجلا مظن مساب اباتك فنص دقن ليلق امع حضتيس اك مهتاعد نم هلثم ناك هنب نأ
 م5.١1/ه 5.٠ ةنس نم ةعطق الإ ن نمزلا دي نم باتكلا طقسو « نامزلا رابخنأ نم فلس ام
 دقو ىكم دومحم روتكدلا ةميق ةمدقم عم اديدس اقيقحت اهققحو م ١١ ماه هاا" ةنس ىلإ
 ارافك و ةيلعلا تاذلل نيمسجم اهماكح لعج ىتح اديدش الماحت نيطبارملا ةلود ىلع الماحتم ناك
 هنكلو « سلدنألا ىف ىراصنلا لع ىربك تاراصتناو مالسالل ةميظع تامدخ نم مش أم عم
 ىتح « هتوعدبو هب اهيف داشأ ترموت نبال ةيفاض ةمجرت هباتك ىف ضرعو ٠ ضيغبلا 01

 ؛ نموا دبع تامارك نعو موصعم هنأ نع ثيدحلا ليطيو لِي هللا لوسر ىلإ هبسن عفريل
 نارقلا نم ابزح موي لك حبصلا ةالص دعب اوأرقي نأ هباحصأ للع ضرف ترموت نبا نأ ركذيو
 رفكو هعابتا بجاولا ىدهملا مامإلا هنأو ناميالاو ردقلا نع ائيدح هنمض هل ابزحو « ميركلا
 . ناطقلا نب دمحم وبأ لوقي اذكه هيلع لصي مو هعطي ملا نم

 لع تناك ةدوقفملا باتكلا ةيقب نإ ديالو ١ هتوعدو ترموت نبال ةرفغاس ةياعد ةمجرتلاو
 بانك ةيخيراتلا بتكلا هذه ىلإ مضنو . نيدحوملل ةياعدلا ىف ةطرفملا ةغلابملا نم ةلكاشلا هذه
 مايأ رخخآ ىلإ حتفلا ذنم سلدنألاو برخملل خيرات وهو « ىشكارملا ىراذع نبال برغملا نايبل
 رشن اريخأ نكمأو « ةقرفتم ءارجأ الوا هنم ترشنو « امه يخيرات ردصم مهأ وهو ٠ نيدحوملا
 ةديدج ةعبط ىف نيدحوملاو نيطبارملاب هنم صاخلا مسقلا رشنو . توريب ىف هنم ءازجأ امرأ

 بتكلا ىلإ اضيأ مضنو . نيتلودلل ردصم قدأو عسوأ وهو توريب ىف ىمالسالا برغلا را
 وهو ءاضيبلا رادلا عبط لوهجم فلؤمل ةيشكارملا ر ابخأألا ركذ ىف ةيشوملا للحلا باتك ةفئاسلا
 بقانم ىف دافتسملا باتك رصعلا اذه ىف مجارتلا بنتك نمو . نيدحوملاو نيطبارملا ىتلود نع
 نيدباعلا ناتسب اضيأ هلو ميركلا ديع نب مساق نب دمحم دالبلا نم اهيلي امو ساف ةنيدمب دابعلا
 لاجر ىلإ فوشتلا اهنمو . ةولخلاب هللا ىلإ عاطقنالاو ةوفصلا لهأ ركذ ىف نيفراعلا ناحيرو
 راملا قاوملا نيالو م 177 ./ه 778 ةنس ىفوتملا ىلداتلا ىبحب نب فسوي تايزلا نبال فوصتلا
 ةنس ىفوتملا ىسافلا نوترف نبا فسوي نب دمحألو , ىنطقرادلا خويش نيثدحنا نيب هركذ
 هباتك ىف ريبزلا 02 ىساسأ ردصم وشو لاوكشب نبال ةلصلا باك ليذ م ”١7 /ه 5ك

 ضف



 مهنع اولمح امو اهيفلؤمل خويشلا نع جماربلاو سراهفلاب ةامسملا بتكلا رثكتو « ةلصلا ةلص
 . بتكلا نم

 ىراصنألا ىسوألا كلملا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأب ىقتلنو نيينيرلا رصع ىلإ ىضمنو
 : ةلصلاو لوصوملا ىباتكل ةلمكتلاو ليذلا : هتعوسومو م ١7١ 4/ه 7٠7 ةنس ىفوتملا ىشكارملا
 ىف نماثلا ءزجلاو سابع ناسحإ . د قيقحتب اهئازجأ ضعب اهنم عبط ىربك ةعوسوم ىهو
 نرقلا ةياهن ىتح ةيفاقثلا ةكرحلا ىف ىعجارم مهأ نم وهو « ةفيرشنب دمحم . د قيقحتب نيدلجم
 ما 171ا//ه 7717 ةنس ىفوتملا ىسافلا عرز ىبأ نياب ىقتلن نأ ثبلن امو . ىرجحلا عباسلا
 خيراتو برغملا كولم راب ىف ساطرقلا ضور » باتك بحاص وهو ا!/١4 ةنس ىفوت لب ليقو
 تاونس نم 7 كم ىلإ ةيسيردالا ةلودلا مايق رم برغملل خيرات عمجأ وهو ( سأف ةنيادم

 ىتبسلا ىمخللا ءىناه نبا هرصاعي ناكو « بوقعي نب نامثع ديعس ىبأ ىنيرملا ناطلسلا دهع
 امهرصع ىف ناكو « ةعباسلا ةئاملا ءارعش ىف ةعلاطلا ةرغلا باتك بحاص ةاحنلا نيب هركذ راما
 ىرجملا عساتلا نرقلا ىف ىقتلنو . ساف ةئيدم ءانب ىف سلا ةرهز بحاص ىئانزجلا رسما وبأ

 غولب هلو « دابعلاو ءاحلصلاو ءاملعلا نم ةتبسب لح نميف داقولا بكوكلا باتكو ىمرضحلاب
 ما١471١/ه م75 ةئنس هنم غرف بيبطو ذاتسأو سردم نم ةتبسب ناك نميف بيبللا دصقمو ةينم ألا
 ةسانكم رابخنأ ىف نوتهلا ضورلا هلو ءاهقفلا نيب هركذ راملا ىسانكملا ىزاغ نب دمحم اناقليو
 ةنس دنع ىهتني ُهنم دوجوملاو ةينيرملا ةلودلا رابخأ ىف ةينسلا ةريخذلا باتك لوهجملو « نوتيزلا
 . ةرجهلل ه8

 ةحود باتك هلو م 519١/ه 986 ةنس ىفوتملا ركسع نباب نييدعسلا رصع ىف ىقتلنو
 نب دمحا اناقليو . ىجح دمحم روتك دلا قيقحتب روشنم وهو رشاعلا نرقلا ءاملع ىف رشانلا
 ىقتنملا مساب ىبهذلا روصنملا ةفيلخلل ةمجرت هلو م ٠"1ال/ه ٠١٠ ةنس ىفوتملا ىضاقلا
 سابتقالا ةوذجو « لاجرلا ءامسأ ىف لاجحلا ةرد هلو « روصنملا ةفيلخلا رثام لع روصقلملا
 ضئارفلاو باسحلا لهأ تاقبط ىف ضئارلا ةينغو « ساف ةنيدمب مالعألا نم لح نميف
 ىف افصلا لهانم هباتك هلو 2/4 ٠«؟؟/ه 1١١١ ةنس ىفوتملا ىلاتشفلا زيزعلا دبع اناتلي [5
 ىتكوبنتلا اباب دمحأ مهيلإ مضن نأ ىغبنيو . نونك هللا دبع ذاتسألا قيقحتب افرشلا كولملا رابخأ
 ليش وهو ملا لين فلأ امر م ٠١77| [١1 ةئس " ىفوتلا شكار ليزن ىنادوسلا

 رابخأ ىف شايل راهزأ هلو 0 "ا ٠١41١ ةئس فيا ىرقلا د دمحأب رصعلا وحث روم

 كاب“



 ركذ ىف سافنألا ةرطاعلا سألا ةضور اضيأ هلو « ةرهاقلاب هفلأ « بيطخلا نب نيدلا ناسل

 جمارب بتك ىصقألا برغملا ىف لو امئادو . سافو شكارم نيترضحلا مالعأ نم هتيقل نم

 : ةريثك سراهفو

 ةنس دعب ىفوتملا ىشكارملا ىنارفالا دمحم هللا دبع وبأ نييولعلا رصع ىف نيخرؤملا مهأ نمو

 ةيدعسلا ةلودلا خيرات ىف 6 ىداحلا نرفلا كولم رابحأب ىداحلا ةهزن » هلو م1 مه ١١مم

 ىف هلثمو « رشع ىداحلا نرقلا لهأ رابخأ نم رشتنا ام ةوفص » اضيأو « ةيولعلا ةلودلا ردصو

 لهأ رابخأ ىف ىناثملا رشن هلو م ١ا/الا"[ه /1١١81 ةنس ىفوتملا ىرداقلا بيطلا نبا ةيمهألا

 . ابأب دمحأل جاتا ةيافك لع لييدتو ىناثلاو رشع ىداحلا كرقلا
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 عيارالتسفلا
 ءارعشلاو رعشلا طاَشن

 ءارعشلا ةرثك - ىصقألا برغملا برعت

 ىصقألا برغملا برعت (أ)
 نم ناكس ميدق نم - برغملا دالب ىف شيعت تناك هنأ - ىناثلا لصفلا ىف . أنب رم

 اهنم « ةفلتخم ةيسنج رصانع ىمالسالا ىبرعلا حتفلا لبق اهتلزن هنأو « ةريثكلا ربربلا لئابق
 . لادنفلاو نامورلاو قيرغالا لثم ىبروألا اهنمو « دوهيلاو نييجاطرقلاو نييقينيفلا لثم ىويسالا
 ناك نم مهعم ازنو « نويرضم نويئاندلعو نوينامي نويناطحق ايسا نم برع اهزن حتفلا ىفو
 اوحتفي ملو . مهمالسإ نسحو مهبرعت مت نمي « رصمو ماشلاو قارعلاو ناريإ نم مهشريج ىف
 « فينحلا نيدلا رشن ءاغتبا هوحتف امنإو « هتاريخو هتايّيط ىلع ءاليتسالا ءاغتبا برغملا اعيمج

 . ضرألا قابطأ ىف هورشني نأ نوديري ميوقلا هنيد ليبسو هللا ليبس ىف نودهاجمو نوحتاف مهف
 ع هعابتأ نيب ةقلطم ةيوست نم هميلاعت يف اوأر امل « اجاوفا هيف نولخدي ةيراغملا ذحتأ ام ناعرسو

 لاملا- نوئش 0 ا ا اما
 همك دل دقو . هنودب بوعشلا ةايح حلصت ال ىذلا قلطملا لدعلا معي ثيحبو « لاملا ن

 اوناكو « ةحداف بئارضب مهنوقهري اوناك مهعيمجو « قيرغالاو نامورلاو نييقينيفلاب برعا 7
 ىتح ةيبرغملا دالبلا برعلا حتف نإ امو « عشبلا رهقلاو سعتلا ملظلا نم ةتيقم اروص مهنوموسي
 سانلل لفكي ىذلا ماتلا لدعلا هلك كلذ ناكم لحو ةظهابلا بئارضلاو ملظلاو رهقلا اهنع عفترا
 كلذ سيلو . ميلس ساطسقب ةايحلا ةهجاوم ىف مهنيب ىّوسيو فيح وأ ملظ ىأ نود مهقوقح
 ىتلا ةيحيسملا ىلإ سايقلاب ةيحورلا هتطاسب اضيأ هيف مهتعار دقف فينحلا نيدلا ىف مهعار ام لك

 ىف ةدقعملا ثيلنتلا ةركف هيف سيل ذإ « مهرايد ىف اهرشن كنولواحي قيرغالاو نامورلا لظ
 بكاوكو راجحأو ناثوأ نم هاوس دويعم الو « نوكلا ربدي دحاو هلإ وه امنإ « ةيحيسملا
 نرقلا ىف ريربلا انيأر اذإ بجعن ال كلذل . ىبرعلا حتفلا لبق ربربلا ريهامج هدبعت تناك ام
 نيذلا نيحتافلا نم هتلمح لضفب « مالسإلا قانتعا ىلع ادحوو تاعامج نولبقي لوألا ىرجملا
 . فينخلا مهنيد ميلاعت ربربلا نم مهناوخإ نوملعي نيملعم هبشي ام ىلإ مهترثك تلوحت
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 ءاخالا ىلع موقت ةلماعم مط مهتلماعم ىف ميلاعتلا كلت نع ىرجم ا لوألا نرقلا ةالو رّدّصو
 ةوارج ةليبق نم ذختا عه 81 -- ال١١ نامعنلا نب ناسح نأ اني رم دتف « ةاواسملاو لدعلاو
 حالس ءاقفر نوملسملا ربرملا حبصأ كلذيو 2( هشيجي اهقحلا افلأ رشع انثا اهدادع ةبيتك ةيتائزلا

 ةليبقلا كلت ىلع ىّلو هنإف بسحف كلذ سيلو « برحلا مئانغ ةيوسلاب مهعم نومستقي « برعلل

 شيجلا ىف بئاتكلا نودوقي ربربلا حبصأ كلذبو « ةيراض ةكرعم ىف اهمزه ىتلا ةنهاكلل انب
 ىسايسلا هريبدت نم ناكو « امامت برعلا نم مهناوخإ لثم تايالولا ضعب نولوتيو ىبرعلا
 ىتلا ةيعارزلا ىضارألا نم ةريبك تاحاسم ربربلا نم نيحالفلا راغص ىلع عزو نأ ميكحلا
 جارخلا عضوو ؛ ربربل بولق مالسالا ىلإو هيلإ بذج ام « ةيطنزييبلا ةموكحلا ءاهكلتمت تناك
 اهلعجو نيواوذلا نود ذإ ةيبرعلا معدو . فسع وأ ملظ ىندأ توديو ةمات ةلادعب ضرألا لع

 ىلإ نيريثكلا اهتالوو ةيبرعلا ةموكحلا عم مهبطاخت ىف اهيلإ ربربلا ةجاح فاضاف « ةيمسرلا ةغللا
 ىريربلا قانتعا نم ءزجتي ال اًءزج دعت 3 هباتك ةوالتو مالسالا رئاعش ءادأ ىف اهيلإ مهتجاح
 مكحاف (ه 85 - م5) برغملا ةيالو ىلع ريصن نب ىسوم اناسح فلخو . فينحلا نيدلل
 ( ةموكحلاب ةصاخلا نوئكشلا عيمجو قوقحلا عيمج ىف ربربلاو برعلا نيب ةماتلا ةاواسملا هلثم

 نوكش بتري ىصقألا برغل ىتح ىربرب ىبرع شيج سأر ىلع راصو ناوغز ةقطنم حتف دقو
 وأ سوسلا ةيالو : نيتيالو ىصقألا برغملل اهنم لعج دقو « برغملا اهيلإ مسق ىتلا تايالولا
 نب قراط وه ايربرب ايلاو ةجنط ىلع لعجو « لامشلا ىف ةجنط ةيالوو بونجلا ىف ةساملجس
 ةعبس : ىدنج فلأ نيرشعو ةعسن - نيخرؤرملا ضعب لوق ىف ةرعص ىقبأو ١ ىموجشرولا دايز
 ام ربريلا مهناوخإ اوملعي نأ برعلا رمأو « ربربلا نم افلأ رشع ىنثاو برعلا نم افلا رشع
 ورقي نأ قراط لإ ىسوم بتك م ١١/ه 4 ةنمم ىو ٠ مالسالا ميلاعتو ميركلا نارقلا نم

 : ايريميإ ىلإ قاقزلا زاتجا الأ رشع انثا هدادع اشمج زهجف : ايريبيإ- قدأ ةرابعب وأ _ سلدنألا

 ؛ ايريمبإ نم اريبك ارطش ةريصق ةهرب ىف قراط حتفو « قراط لبج همساب ىّمس ناكم ىف لزنو
 00 . ايريمإ حتف اعم امتأو ء شيجب ىسوم هعبتف ٠ ىسوم دمتساو

 ةمأ لوألا ىرجملا ثرقلا ذنم اعيرس اوحيبصا ريربلا نأ ىلع لدنل هلك كلذ انقس امنإو

 ةرجهلل ىناثلا دقعلا ىف مدقتن داكن امو « ةيبرعلا اهنم ةريبك ريهامج قطنتو مالسإلاب نيدت ةيبرع
 ضقنيف م7 ١/ه ٠١7 ةنس جاجحلا ةطرش بحاص ملسم ىبأ ني ديزي برغملا لع ىلوتي ىتح
 هتيالو ماع ريدتسي امف « ريربلا ىلع ةظهابلا بئارضلا ضرف ىف ذحنايو هلبق برغملا هالو ةسايس

 م 7ال|ه ١١4 ةنس ىف برغملا ىلع ىلوت ىتح تاونس الإ ىه امو « هولتقي ىتح لوألا
 برعلاو ريربلا نيب اوقّرفي نأ برغملا ءاحنأ عيمج ىف هلامع ىلإ ىحوأف « باحبملا نب هللا ديبع
 لزن دق ناكو « قاطي ال افَسع كلذ ىف ربربلا رعشتساو « ةيلاملا نوئثلا عيمجو جارخلا ىف

 برغملا ىف نولوألا رثكو « ةيضابالاو ةيرفصلا ىتقرف نم ةصاخو جراوخلا نم نوريثك مهرايدب

 ماب



 ةقلطملا ةيوستلا نم رّرقت امو امهئدامب ربربلا بجعأو ايبيلب ةسوفن لبج ىف نوناثلاو ىصقألا
 ىلوت ىف ىتح مكحلا نوئشو بئارضلاو لاملا نوئش ىف ربرب ريغو اربرب ىلاوملاو برعلا نيب
 بهذملا قئتعاو . اًيشبح ادبع وأ ايريرب وأ ايبرع نيملسملا افكأ اهالوتي نأ ىغبنيف « ةفالخلا
 ؛ ىتانزرلا ديمح نب دلاخ مث ةرسيم مهتماعز ىلوتو 3 ىصقألا ب رغملا لهأ نم نوريثك ىرفصلا

 ةلود نوكف لوساو نب وكمت مهنم بحسناو « ارارم اهيلع اورصتناو ةلودلا شويج اوعقاوو
 ةجنط ىف لامشلا ةيرفص امأ « ىرجحلا ثلاثلا نرقلا رخخاوأ ىتح تلظ ةساملجس ىف ةيرفص

 ىباهملا متاح نب ديزي مهيلع ىضق ىتح سابعلا ىنب دهع ىف ةالولا لزانت تلظ دقف اهميلقإو
 جراوخلا ءىدابمل ربربلا قانتعا نم اولعجي نأ نيقرشتسملا ضعبل بيطيو . عه ١7١ - ١ه4)
 اوضفري نأ اولواح ريربلا وأ ةيراغملا نأ لع اليلد ىرجملا ىناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف
 ىف اموي اوركفي مل ربربلا نأل , أطخلا دشأ ءىطخم ىأر وهو « هعم ةيورعلاو ذكنيح مالسإلا

 اهب اوربعو مهقامعأ ىف تلغلغت ىتلا ةيبرعلا ضفر ىف الو هوقئتعا ىذلا فينحلا مهنيد ضفر
 عمج ىف فسغلاو ملظلا ىلع اوراث مهنأ كانه ام لك امنإ « مهئاوهأو مهفطاوعو مهرعاشم نع
 ىف ملسملا ىربربلاو ملسملا ىبرعلا نيي ةقرفتلا ركني ا" مالسإلا اهركني ىتلا ةفحجملا بئارضلا
 هاغتبا امو مهنيد ءىدابم قيبطتب ةيعرش ةبلاطم تناك امنإ مهتروثف « ةيلالا ريغو ةيلالا قوقحلا
 نبي ثدح ام ىدم ىلع ةلالدلا ربكأ نمو . ربرب ريغو اربربو ابرع هعابتأ نيب قلطملا لدعلا نم

 ىناثلا نرقلا ذنم - مهنم لك لواحت اعيمج مهلئابق دجن نأ برعتلاب قيمع روعش نم ربربلا
 عجرت تناك مهلئابق نأ ىناثلا لصفلا ىف انب رمو « برعلاب اهلصي ابسن امل قفلت نأ - ىرجملا

 برعلا ىلإ ءامتنالا لواحت سناربلا تناكو « رتبلاو سناربلا امه نيريبك نيلصا وأ نيمذج ىلإ
 . ةيناندعلا لئابقلا ىلإ ءامتنالا لواحت رتبلا لئابقلا تناك امنيب « نييناطحتقلا

 هللا دبع نب سيردإ دجن ىتح م 78/8/ه *1١7 ةئس ىلإ ىصقألا برغملا ىف مدقتن امو
 ةليبق ميعز دمحم نب قحسإ ىلع لزنيو ىليلو ةنيدم ىلإ نييسابعلا هجو نم هرارفب لصي ىنسحلا
 نييولعلل سسُوي نأ ديري هنأو هرس ىلع هعلطيو هيلع ديزم ال اماركإ همركيف هسفنب هفرعيو ةبروأ
 ةسانكمو ةغاوز لكئابق هب تعمسو « هتميابو هتليبق رئاشع هل عمجف « ةلود ىصقألا برغملاب
 ىبونج ةلدات هب لزان اشيج زهج نا ثبلي ملو هتعيابو هيلع تدفوف ةتانز نم رئاشعو ةرامغو
 , ةيحيسملا وأ ةيدوهيلاب نموي وأ اينثو لازي ال امهلهأ ضعب ناكو « طيحملا ىلع ةنسماتو ليلو
 سسأ ام ناعرسو ليلو ىف ةسرادألا ةلود تسسأت كلذبو . اعيمج اوملسأو مهنوصح حتنف

 . م م١ا//ه ١57 ةتس ىف ساف ةنيدم سيردإ هيأ ةقيلح ىناثلا سيردإ

 ىضمو « ىصقألا برغملا ىف تسسأت ةيبرع ةيمالسإ ةلود لوأ ةيسيردإلا ةلودلا كللت تناكو
 ىف ىنسلا مالسإلا نورشني م115/ه 7١4 ةنس مهتلود ةياهن ىلإ هدافحأو هٌوانباو ىناثلا سيردإ
 تايصخش دوفول هتلود باوبأ ىناثلا سيردإ حتفو « ةضفارلاو ةيرفصلا نم اهنورهطيو رايدلا كلت
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 كلذل ىمسو ىاف ةنيدم ىرطش دحأ ىف مهنكسأ تاعم هيلع دفوو « قرشملاو ناوريقلا نم ةيبرع
 أهنم مهدرطو ىضيرلا مكحلا لع ةيطرق ُّْ ءاهعنلا ةرون تقفحخأ او َ ةيورقلا ةودعلا مسأب

 «نييؤرقلا ةودعل لباقملا رطشلا ىناثلا سيردأ مهنكساف سأف هنيلدم وجل مههوجو مهم تاكم ىلو

 ىف بيتاتكلا حتتفب نونعي ىلوالا مهمايا ذنم ةسرادالا فحخناو . ةيسلدنالا ةودعلا كلذل ىمسو
 نيثدحملاو نيرسفملا تاقلح اعيرس دجاسملا ىف ًاشنت تذحخاو « ميركلا نارقلا ةكشانلا ظيفحتو ندملا

 تخسرو مالسالا ممسر هلك كلذبو « اهب ديدسلا قطنلاو ةيبرعلا سانلا نوملعي نمو ءاهقفلاو
 دهعل هيف طشنت ةيوغللاو ةينيدلا تاساردلا تذحأو . دبألا ىلإ ىصقألا برغملا ىف ةبورعلا
 ظح ربكأب اودوزتي نأ نوديري هيبش ملعلا بالط نم كوريثك ثيليالو ع مهدهع لعب ةسرادألا

 ةيكلام ريغو ةيكلام اهيف ءاملعلا رابك ىلإ عامتسالل قرشملا دالبو رصمو كاوريقلا ىلع اودفيف

 ىتح عبارلا كرقلا مصتنب داكي امو َ أاهيف هنوملعي مهنادلب ىلإ ملعلا نم هولمح امب اودوعيو

 . نوريثك امهريغو ةديج ىبا هرصاعمو ىسافلا ليعامجإ نب سارد لثم مهتايح نع
 اهلئابق لزنتو ىرجملا سماخلا نرقلا فصتنم لوح ىربكلا ةيبارعالا ةرجملا ثدحتو

 « ىصقالا برغملا ىلإ اهنم رئاشع طقست املقو ابرغو اقرش رئازجلاو سنوتو ةقرب ىف اهرئاشعو
 تعشنأ ىتلا ىربكلا هتعماج وا نييورقلا عماج لضفب ىيدالاو ىملعلا هطاشن ىف ارمتسم ناكو
 ةيرهفلا نينبلا مأ ىمست ناوريقلا ةرجاهم نم ةلضاف ةديس تناكو م 809 / ه ١45 ةنس

 ةيمالسإ ةعماج مدقأ دعت ىهو « ةعماج ىلإ اعيرس - ذئيح نم - لاحتساف عماجلا اذه ْتنب
 مهذيمالت اهرشنو ةيوغللاو ةينيدلا مولعلاب نونعي اهيف ءاملعلا ىضمو « ىبرعلا ملاعلا ىف ةيبرع
 هيمملا لخديف : ىرجملا سماخلا نرقلا ىتح خيراتلا عم ىضمنو ٠ ىصقالا برغملا ءاجرا ىف

 ميركلا نارقلا مهظفحيل ىصقالا برغملا ىبونج ىف ةجاهنص دالاب نيساي نب هللا دبع ليلجلا

 ةساملجسو ةعردو سوسلا 2 ماسالا مئاعد تش لع لمعف رظنلا ليعت أسويس اميصح ناكو

 ىف رشتنا م عدرل اشي ةحاهنص نم نوكو 4 ةيمأ رتملا ءارحصلا 8 نادلبلا كلت ءارو امو

 ضفاور ٍ اهر نس تندورات ةنيذمب أدبو ع داسفلاو غيزلا نم ىصتقألا برغملا نادلب صعب

 عاشأو ىرجهللا عبارلا نرقلا ىف الزن ىذلا ىضفارلا ىلجبلا هللا دبع ىلإ ةبسن ةيلجبلا مساب اومس
 4 ىنسلا مالسالا ىلإ مشدرو مهيلع رصتتاو نيسأب ني هللا تانقح مهبراحف َ ةقراملا هنا أاهيف

 هللا لزنأو « ةلاض ةغئاز ةلحخ تقنتعا دق تناك ىتلا ةطاوغرب اهيف لزانو ةنسمات ىلإ ىضمو
 دالبلا ريهطت لضف هلو م 69١٠/ه 451١ ةنسل ةكرعملا ىف دهشتسا هنأ ريغ « نيبملا رصنلا هيلع
 - هتافو نيح - اهرمأ لي ناكو . نيطبارملا ةلود سيسات لضفو ةلاضلا لحنلاو قرفلا نم
 ساف ةنيدم ىلع ىلوتساف « نيفشات نب فسوي همع نبا ىلإ اهملساف « ىنوتمللا رمع نب ركب وبا
 ىضمف رمع نب ركب وبا اما , ةلودلل ةمصاع اهلعجو م ٠.”؟/ه 858ه854 ةئس شكارم ىنبو

 ضمت



 ؛ رجينلا رهنو نادوسلا غلي ىتح هنيد رشنو هللا ليبس ىف دهاجي ءارحصلا ىف بونجلا ىلإ
 هتسايس نمو . هنأشو هرمأ مظعف فسويل ءالولاب نيدي هحتف ام لك راصو « 48٠ ةنس ىفوتو
 نم هديب ام ىلع هتيالوب اديلقت هنم بلطيو هعيابي دادغبب ىسابعلا ةفيلخلا ىلإ بتك هنأ ةديشرلا
 لخدأ كلذبو « ذقيح نم بقللا اذه هل تبثو « نيملسملا ريمأ بقلب ةفيلخلا هبطاخو نادلبلا
 ىراصن دض سلدنألا ءارمأ هخرصتساو « ةيبرعلا ةيمالسالا ةعماجلا راطإ ىف ىصقألا برغملا
 ىف ةروهشملا ةقالزلا ةعقو ىف مالسالا ءادعأ قحسو « هدونجب قاقزلا ربعف « نيبلامشلا نابسالا
 ىصقألا برغملا ناكس ىف نوجمدني ذثيح نم نويسلدنألا ذخأو . م 85١٠/ه 41/4 ةنس
 نودفي ءاملعو نيفظومو ةاضقو اباتك اهيف لمعلاو نيطبارملا ةلود ةمدحنو ةرهاصملاو ةرايزلاب

 ناك امث برغملا نادلب نم امهريغو اليصأو ةجنطو ةتبسو شكارم دجاسمو نييورقلا ةعماج ىلع
 . اهبرعت لامكتسا ىف ديعب رثأ هل

 - ىناثلا لصفلا ىف انب رمو « نيدحوملا ةلود ىلإ ىصقألا برغملا ىف مكحلا ديلاتم لوحتتو

 برحل ةجاهنص دي ىف اهدي تعضو ةرقو احايرو ةبغزو جبثألا : رئازجلاب ةيلالحلا لئابقلا نأ
 اهءارو ةكرات ءىش ىلع ىولت ال اههوجو ىلع تلوو اهمزه اشيج اهيلإ لسرأف نمؤملا دبع
 ءارمأ ىلإ بتكو « ةعساو تاقفن مهيلع ىرجأو شكارم ىلإ مهلمحب رمأف « اهدالوأو اهءاسن
 : هيلع اودفوو ةماركلاو نامألا ممل لذبو . نوصلاو ظفحلا ىف مهءانبأ نأب ةمزهنملا لئابقلا كلت

 لاقيو « مهبولق كلمف « مهب ىفتحاو « ءاطعلا ىف محل لزجأو مهدالوأو مهءاسن مهيلع درف
 ىفو « ةيبرغملا لئابقلا عم سلدنألا ىف داهجلا ىلع هنوعو هل ةعاطلاو عمسلا ىلع مهفلَحأ هنإ
 ةليبق لك نم افلأ ةيلالملا لئابقلا كلت نم لقن ما ١١ ة./ه همه ةنس ةيدهملا حتف نم هتدوع

 مهشيَع نم صلختت ىتح رئازجلا نع نع مهدعيي نأ بئاصلا هرظنب ايوتنم ةيبرغملا داليلا مهنكسأو

 مهنم اريبك اروهمج ىصقألا برغملل كلذ حاتأو . سلدنألا ىف داهجلاب مهلغشي نأو اهيف

 ةنس ىفو . ةيبرعلا ةحاصفلا اهنم محهدبأو ةيربريلا ةناطرلا مهنم نيريثك ىسنأو هناكسي جزتما
 مهخخرصتسي اهميلقإو ةياجب ىف بارعألا ىلإ لسراف سلدنألا ىلإ زاوجلا ىلع نموملا دبع مزع

 عمج - بجعملا بحاص لوقي 5 - مهنم هل باجتساف سلدنألاب هللا ليبس ىف داهجلا ىلإ

 هنبا اعدو . كلانه اوماقأو « ةيليبشإ ىحاوت مهضعبو ةبطرق ىحاون مهضعب لزتاف ( محض

 اوعضو مخلص دشح مهنم هيلع دفوف « ةياغلا سفنل رئازجلاب حاير ةليبق هدعب ةفيلخلا فسوي

 . سلدنألا ىف داهجلل قاقزلا هعم مهنم ريثك ربعو « هفرصت تحت - انب رم أ - مهسفنأ

 ىلإ اهلقتو « هتعاط ىلإ اهدرو بوقعي هنبا ىلع رئازجلا ىف جبثألاو مشجو حاير ايأقب تجرحو
 ةليبقو ةنسمات ةقطنم مشج ةليبق لزناو « راغزاو طبحلا ىتقطنم حاير ةليبق لزناف ىصقالا برغملا

 ىلعو دالبلا لخخاد حاسني لئابقلا هذه رئاشع نم ريثك ذخاو . ةلداتو ةلاكد ىتقطنم جبثألا

 ىبونج ءارحصلا ىأ ايديمون بوقعي حنمو . سانكمو الس نيب ةعقاولا لوهسلا ىنو طيخا
 ساي



 لقعملا ةليبق تلغلغتو « ةعردو ةيولُم ىداو ىلإ اولغلغتو .. برعلا ةماعل ىصقألا برغملاو رئازجلا
 ىصقألا برغملا ريرب نأ هلك كلذ ىنعمو . طيحملا ىتح برغملا رافقب نودلخ نبا نمز ىف
 كلذ لصتاو ىنكسلاو ةرهاصملاو شياعتلا قيرط نع رئازجلا بارعأب اعتاو اطالتخا اوطلتخا
 ضعب ىف الإ ةايحلل الوانتو انيدو ةغل ايبرع ابعش ىصقألا برغم ناكس لاحتسأ ثيحب انورق
 نيدحوملا ةلودل نأ حضتي تمدق ام لكبو . ءارحصلاو ساروأب لابجلا قهاوش ىف ةيئانلا تاهجلا

 ىف نيلزانلا برعلا حومج نم هميلاتأ ىلإ تلقن امي ىصتألا يرغملا برعت ىف اميظع الضف

 لب « بسحف ىراصتلا نابسإلا داهجل اًدادعإ مهلقن اهتياغ نكت مل اهنأ نظلا ربكأو رئازجلا
 لاقي ام امأ . ةلئاطا مهعومج نم هيف تلزتأ امب ايئاهن ىصقألا برغملا بيرعت اضيأ اهتياغ تناك
 نأو نيتغللا ريهامجلا رضاخم ناك هنإو ةيربربلاو ةيبرعلاب هبتك فلُؤي ناك ترموت نبا نأ نم

 موي هي نإ تطرتشا اهنأو ع داليلا عيمج 8 ةمئألاو ءاطخلا تلدب - - اهدهع ءدب ىف - ةلودلا

 كلذ نكي ملف . ىريربلا ناسللاب ترموت نبال ديحوتلا ةديقع ظفحي نم الإ مهبطخي الو سانلا

 لازت ال ةيربربلاو - اصرح اهنم كلذ ناك امنإ نيرصاعملا ضعب لو اي ةيعجر ةسايس اهنم
 اهيف لازي ال ناكو « ةيبرغملا ةيماعلا ىلإ ةلودلا ةديتع لاصيإ ىلع - ىصقألا برغملا ىف ةرشتنم

 . ةيبرعلا نسحت ال ةيربرب ريهامج

 ءارعشلا ةرثك (بسل)

 ىرجملا ىناثلا نرقلا رخاوأ ةيسيردالا ةلودلا ةأشن عم ىصقألا برغملا ىف ةيبدألا ةكرحلا أدبت
 هئانبأ نم هالتو عه )١145 - 7١ ىثثل سيردإ مهمدنت نوددعتم ءارعش اهئارمأ نيب ناك ذإ

 رم مهموصخ 4 ةوجهي رثكو 0 ركن بأ ن | مضار دنع كدجنت ام وأ لع ةسرادألا

 ةيرعلا نادلبلا ىلإ ءارعضلا ضعب ةرهش ترام 5 سراخل رق ناك اذإ يتح نييرجم ا

 < فئئاوطلا | ا رأل تيحدام ىلدنألا ع اولفو : ركذيو ىدارلا / ىأ هيقفللو ىسافلا

 نب يك نإ كمح هالوو و مهتلود لئاوأ ىف ىصتقألا برغملاب نيلعبارملا ءارمأ عجتتنا مهر نأو

 نم تدجو ام تجار خنأ » : لوقيو « نادوسلا دالب ىف دهاجملا هركسعم ءاضَق قنوتمللا رمع

 ةجنط لزنيو . « لالحلا رحسلا بورض ىفوتسيو « لابجلا ىساور فختسي ام هرثنو هرعش

 مهدهعل رهتشيف « نيطبارملا رصع ىلإ ىضمنو . ةيبدأ ةودن اعيرس هلوح توكتو « هرعش ىف
 ىناهفصألا نيدلا دامع مجرتيو م 1١54 /ه 514 ةنس ىفوتملا ضايع ىضاقلاو عابنز نبا

 بال



 ةمطاف نب ناميلا مه « نيطبارملا- دهعل ىصقألا برغملا ءارعش نم رفنل ةديرخلا هباتك ىف

 بقلب فورعملا ىسانكملا دمحو ىساملجسلا ىحي نب نمّوملا دبعو ىشكارملا دامح نب هللا دبعو
 : لئاقلا ىتبسلا ناظقي نب لعو ىسافلا افرلا نب دامحو قلطني

 دبكلا قرح بلقلا ًماهتسم اهب ميم ٌنينح رصم ىلإ يحأ
 . ىصقألا برغملا ءارعشو رصم ني ميدق بح وهو

 نيتكر لابو مهب ةيفح ةلودلا تناكو نيدحوملا رصع ذنم رثاكتلا ىف كانه ءارعشلا ذخأيو
 مظني ناكو « نيرعاش بوقعي هديفحو ةلودلل سسؤملا نموملا دبع ناكو « ةيبدألاو ةيملعلا
 ةنس ىفوتملا ىجلالسلا هللا دبع نب نامثع ةلودلا كلت ءارعش نمو « ىدحوم ريمأ ريغ رعشلا
 ىدحوملا عيبرلا وبأو م :١ ١ مه تال٠ ةنس ىفوتملا سوبح نب دمحو م ١5 ١ مه 0

 صفح وبأو م ١١١4 /ه 0١ ةنس ىفوتملا نيمسايلا نياو م ١١٠١ /ه 5.٠ ةنس ىفوتلا
 ةنس رصمب ىفوتملا للمنيتلا ىشرقلا ولوت نباو م ١١١7 /ه 504 ةنس ىقوتملا ىملسلا رمع

 ىفوتملا ىوارجلا ىابعلا وبأو « ىقلالسلا ىلع نب دمحم ةنسلا سفن ىفو م 1٠١8 مه ة.ه
 ةيحد نبأو م1770 مه "77 ةنس ىفونلا ىشكارملا دحاولا دبعو م ١7١7 مه 105 ةئس

 ةنس ىفوتملا ىباطخلا نوميم ةزابخلا نباو م 5*١ راه #5 ةنس ةرهاقلاب ىفوتلا
 نودبع نباو م ١؟6* مه "ه٠ ةنس ىلاوح ىفوتملا ىسافلا دباعلا نباو م ١١؟4.له لال

 ةفيلخلاو م 157 /ه 55١ ةنس ىفوتملا لحما نباو م٠١1١. /ه "56/ ةنس ىقوتملا ىسانكملا
 . م ١751 /ه "5 ةنس ىفوتملا ىدحوملا ىضترلا

 مهتمدقم ىفو اهدهع ىف ءارعشلا رثكو ةيملعلاو ةيبدألا نيتكرحلا ةينيرلا ةلودلا تعّرو

 نسحلا ىبأ نيناطلسلاو نامثع نب رمعو بوقعي نب دحاولا دبع لاثمأ نم ىنيرملا تيبلا ءارعش
 جاردلا رمع نب دمحم لاثما نم ءارعشلا نم تارشعب ىقتلنو « زيرعلا دبع هيحاو نانع ىباو

 م ١598 مه 191/ ةنس ىفوتملا ىزوزلملا زيزعلا دبعو م ١594 /ه 597 ةنس ىفوتلا

 باتك بحاص ىشكارملا كلملا دبع نيو م 1٠٠١ /ه 7959 ةنس ىفوتملا لحرملا نب كلامو
 /ه ا.1/ ةنس ىفوتملا ىفزعلا سابعلا ىبأو م ١84 /ه ال٠. ةنس ىفوتملا ةلمكتلاو ليذلا

 فسوي نب مساملا ةلاحرلاو م1117 /هاال/الا ةنس ىفوتملا ديشر نب رمع نب دمحمو م +١١١

 نباو م ١7419 /ه ا/4ا ةنس ىفوتملا نيربش نباو م ١77٠8 /ه الا“. ةنس ىفوتملا ىتبسلا
 نب دمحمو « ىمرضحلا نميهملا دبع لثم م 144 مه 49 ةنس ىفرتملا بيدألا بيبطلا بيعش

 مساقلا وبأو مورجأ نب ليدنم هرصاعمو م ١61 /ه ٠08 ةنس ىفوتملا ىدوكملا نمحرلا دبع
 مها18/97 /ه 717 ةنس ىفوتملا ىتانزلا هللا دبع وبأو م ١53 /ه .5٠ ةنس ىفوتلا فيرشلا
 نمحرلا دبعو « نانملا دبع نب دمحأ ةنسلا سفن ىفو 7/97 ةنس ىفوتملا فداصم نب دمحمو
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 ةنس ىفوتملا ىسانكملا رباج نب دمحمو م ١4.5 مه م. ةئس ىفوتملا ىدوكملا

 ىساطولا لولهبلاو م ١57 /ه م58 ةنس ىفوتملا فوصتملا كابحلا دمحأو م ١4 /ه ملا
 ةنس ىفوتملا ىزاغ نب دحأ نب دمحمو م 10 مه 9.7 ةئس ىفوتملا لاله نب ميهاربإو

 ىنازغلا ةنسلا سفن ىفو م ١5١4 /ه 9٠١ ةنس ىفوتملا شبجي نباو م ١١١7 مه 689

 ةنس ىفوتملا نوره نب ىسوم نب ىلعو م ١6١5 مه 917١ ةنس ىفوتملا نوقدلا دمحأو ىسافلا
 نب كمحححو م ١8 /(ه ةحح ةئس ىفوتملا ىسيرشناولا دحاولا لدبعو م ١ م5 + مه ةمأ

 . ريثك ءالؤه ريغو م ٠5 5ا/ مه 9514 ةئس ىفوتملا ىساركلا نمحرلا دبع

 ناطلسلا غليو « ءابدألاو ءاملعلا ىعرت تضمو ةينيرملا ةلودلا ةيدعسلا ةلودلا تفلخو
 اههنما ريثكب ىقلاف بهذلا زونك هنم هتءاجو نادوسلا حتف ذإ « كلذ ىف ةياغلا ىبهذلا روصنملا

 ةيبدأ ةيملع سلاجم تناكو « هسلاجم ىلإ مهعمجي ناك نيذلا ءارعشلاو ءاهقفلا روجح ىف

 لوقي آم - ناك ذإ ملعلا عورف فلتخمو ريسفتلاو ثيدحلا ىفو هقفلا ىف ءاملعلا اهيف رظانتي
 قطنملاو ربخلاو رعشلا ةفرعم نم نف لك ىف ةخسار مدق هل - لاجحلا ةرد هباتك ىف ىضاقلا نب
 ةسدنحلاو ةئيحلاو باسحلاو همولعو ثيدحلاو ريسفتلاو ةغللاو هقفلاو نيلصألاو نايبلاو ىناعملاو

 هدهعل ترهدزاف « ءاملعلاو ءارعشلا هلاونب معو املاع ناك اي ارعاش ناكو كلذ ريغو وحنلاو

 هرصع ىف ىقتلنو . هلبق نم هفرعي مل ىصقألا برغملا لعل اراهدزا ةيبدألاو ةيملعلا ناتايحلا
 م649١/ه85ه ةئس ىفوتملا ىسافلا ىرصقلا لثم ءارعشلا نم ريثكب ةماع ةيدعسلا ةلودلا رصعو
 م ١ هىم"/ه 9926© ةئس ىفوتملا روجنملا ديمحأو ليلقب هدعب ىفوتملا ىدماحلا ديعس هرصاعمو

 ىفوتملا ىرومزلاو . ىغوغدلا دوواد هرصاعمو م 154٠ /ه 449 ةنس ىفوتملا ىسيع نب دمحمو
 م/ها9١٠٠١ ةئس نييفوتملا دمحأ هيحخأو ىنسملا دحااولا دبع نب دمحتمو م 65 /ما١٠ ٠ ١ٌةنس

 ةئس ىفوتملا ىنوهرزلاو م 1707 /ه ٠١17 ةنس ىفوتملا ىمظيشلا روصنم نب ىلعو م٠٠
 نب دمحأو م ١5117 مه ٠١١١ ةنس ىفوتملا ىلاتشفلا ىلع نب دمحمو م ١1.094 مه 4
 نب ىلعو ىلاتشفلا زيزعلا دبعو م515١ مه ٠١٠0 ةنس ىفوتملا لاجحلا ةرد بحاص ىضاقلا

 /ه ٠١77 ةنس ىفوتملا دامغلا ىدجولا دمحمو م 1571 مه ٠١707 ةنس نييفوتملا ىماشلا دمحأ
 دعب ىفوتملا ىتالكملا هللا دبع ىبأو م ١57٠ /ه .٠١4٠ ةنس ىفوتملا رشاع نباو م 07
 نب بيطلاو م 145١/ه ١٠١٠59 ةئس ىفوتملا ىئالدلا ىوانسملا دمحمو م 106779 /ه ٠١549 ةئس

 ةيدعسلا ةلودلا رصع ىف اضيأ ركذ نمحمو . م ١155 مه ١١الال ةنس ىفوتملا ىوانسملا
 مايأ ة ةرضحلا ىتفم ىساملجسلا دحاولا دبعو م ١615 مه 97. ةنس ىديمحلا دحاولا دبع

 نب سيردإو م ١ هاما /ه 88415 ةنس ىواشلا رمع نب دمحمو م 81 مه 917“ ةنس روصنملا

 : ١همو/ه 8911 ةئس ىبسسي الأ بوشعي نب كدمحنو م 65 /مه 95٠ ةئس ىنسمملا دسار

 م



 ىف ءارعشلا نم ةريبك ةفئاط ءامسأ ىرقلا قوسيو ماه”. /ه 9578 ةنس ىويفسملا ىلع ىلأو

 ع سافو شكارم نيترضحلا مالعأ نم هتيقل نم ركذ ىف : سافنألا ةرطاعلا س الإ ةضور : هباتك

 مدقتي مل نمو ١ ىضاقلا نياو ىلازوملاو ىلاتشفلا زيزعلا دبع لثم افنأ هركذ مدقت نم مهنمو
 دمحأو ىلاتشفلا زيزعلا دبع نب دمحمو ىسيآلا دمحم نب دمحأو ىبلغتلا سيدرغلا نب دمحأ هركذ
 ناوضر نب دمحمو ىسالسلا نارمع نب ىلعو ىناسغلا ريزولا مساقلا وبأو ىشكارملا ديرمل
 . ىنايزلا فسوي نب نسدلاو رايجلا زيزعلا دبعو ىراجتلا

 نب دمحم اهدهعل ءارعشلا سو , ةيبدألاو ةيملعلا نيتكرحلا اهرودب ةيولعلا هلودلا ٍىعرتو

 « هرصاعم ىغوغدلا دمحأو : ١ مخ اه ١.446 ةئس ىفوتملا ىئ الدلا ركب ىبأ نب دمحم

 ةنس ىفوتملا ىشايعلا ملاس وبأو م 1108 /ه “٠١8 ةنس ىفوتملا ىضاقلا نب نمحرلا دبعو
 ىسافلا نمحرلا دبعو م ١87٠ مه ١١54 ةنس ىفنوتملا ىنادورلاو م ١٠ال مه

 م97١1 /ه ”١١١ ةنس ىفونملا ىفوصلا ىسويلا نسحلاو م 1580 /مه ١٠١95 ةنس ىفونلا
 هنس ىفوتملا جاحلا نب دمحأو م ١3584 مه ١١١١ ةنس دعب ىفوتملا ىنانعوبلا دمحمو

 م ١598 مه ١١١١ ةنس ىفونملا ةباسستلا ىرداقلا مالسلا دبعو م ١"9ا//ه 8

 ىفوتملا ىواتساتلا رداقلا كي نب دمحأو : ١ /ءم /ىه ."١١ نس ىنونملا روكأز نب دمحمو

 م ١75١ مه ١١74 ةنس ىنوتملا ىملعلا بيطلا نب دمحمو ماالاه مه 1١١7 ةنس
 ىنرتملا نورقش نب رداقلا دبعو م ١758 /ه ١١4٠ ةنس ىنوتملا ىنادعملا لاحر نب نسحلاو
 نب دمحمو م ١7,594 م/ه ١١4١ ةنس ىفوتملا ىئالدلا جاحلا دمحمو ه ١١4٠8 ةنس دعب

 ما117//ه٠6١١ ةنس ىفوتملا ليورزلا حابصم ىلعو ما١ا/ا“١/ه544١١ ةنس ىفونملا ىركز

 ةنس ىفوتملا ىدايزلا ديجملا دبعو م١!/45/ه64١١ ةنس ىفوتملا قاّردأ باهولا دبعو

 ىلالحلا دمحأو ما١اه"/ه١1١١ ةنس ىفوتملا ىقرشلا بيطلا نب دمحبو ماا/لهء.ماه17

 /ه١١١ ةئس ىفوتملا ىسافلا نيدم وبأو م ١7١/ه ١١1ا/د ةنس ىفوتملا ىساملجسلا

 ىفوتملا ىرداقلا بيطلا نب دمحمو م ١ا/ا/ل"/ه 1١١410 ةنس ىفوتملا نانولا نباو م 37
 بيطلا نب ىماهتلاو م ١774 /ه ١١88 ةئس ىفوخلا ىسافلا رمع صفح وبأو ةئسلا سفني
 ىفوتملا ةدوس نب ىدواتلاو م ١الا/ /ه ١١91١ ةئنس نايفوتملا لازغلا ىدهملا نب دمحأو راغمأ

 دمحمو م ١7949 مه ١75١7 ةنس ىفوتملا ىسانكملا نامثع نب دمحمو م0/5١ه/ه9١٠١ ةنس

 ةئس ىىفوتملا ىنوهرلا دمحمو ما ١١8١1/ها717١  ةنس ىفوحلا ناريك نب بيطلا

 مالسلا دبع نب دمحمو م611١/ه11375 ةنس ىفوتملا جاحلا نب نودمحو م 61ه/غه3

 م185هزه ةنس ىفوتملا ىراسملا ىيرعلاو ها 14 /ه 8 ةنس ىفوتملا رصان نسبا

 . م 87١ال/ه ١14 ةنس ىفوتملا ىطابرلا ورمع نباو

 خو



 لاجزألا او تاحشوملا ءارعش

 تاحشوملا ءارعش ١)1(

 ىصقأألا برغملا نيبو سلدنألا نيب ةيبدأ تاقالع - نيطبارملا ةلود رصع ذنم - شنت تذخأ
 ريغ مهنيب ناكو « مهرعشل ةاعر نع اثحب سلدنألا ءارعش ضعب هرايد ىلإ سلدنألا نم مدقو
 ىلإ رجاهملا فيفكلا ىناوريقلا ىرصحلا ىنغلا دبع نب ىلع رايدلا كلت م حاشو لوأو ( حاشو
 رطشلا اهب ىضمأو 64م7 ةنس ةجنط ىلإ ةينأث قافزلا ربع دقف ةرجهلل 56٠ ةئس ذتم سلدنألا

 مهدشني ةجنط بابش نم نوريثك هلوح فتلاف اعراب ارعاشو احاشو ناكو هتايح نم ريخألا
 هدعب لغوأو . « حيشوتلا عيشوت » : هباتك ىف اهادحإ ىدفصلا دشنأ دقو هتاحشومو هراعشأ

 رئازجلا ىف ةياجب ىتح برغملا رايد ىف ةرجهلل ٠5ال ةنس ىفوتملا روهشملا حاشولا ةنايللا نبا

 تاوف بحاص اهدشنأ ةعيدب ةحشومب هحدمو (ه ك1 ىدامحلا سيداب اهريمأ لع لزنو
 ىلع طابرلا راوجب - الّس ليزن ىسلدنألا حاشولا ىقب نبا هنم مهأو . هتمجرت ىف تاينولا

 ةصاخو مهاياطعب هورمغف دوجلا ىف ةضايف اروح اوناكو « اهتاضق ةرشع ىنب ىلع - طي

 مهيدل ماقا ذإ ؛ ةريثك تاحشوم مهيف هلو « فسويو دمحا هيوحاو مساقلا نب ىلع نب ىبحب

 سلدنألا ىف نوريثك نوحاشو نيرجاهملا وأ نيلحارلا نيحاشولا ءالؤه ءارو لظو . ةلواطتم اددم
 ةعيدبلا هتاحشومو فسلفتملا ةجاب نبا لثم نيطبارملا ءارمألا نم اهماكح ىلإ مهتاحشوم نودهي

 . ةطسقرس ىلاو ىطبارملا تيولفيت نب ركب ىبأ ىف

 نم اذاف ع « ىبرخلا بابشلاو نيسلدنأل نيحاشولا نيب ب ةلصلا قتوتت تذمخإ وحنلا اله غو

 ثدح امنإ « ريصقلا نيطبارلا رصع ىف اًوت كلذ ققحتي ملو ء« سرج ةوالحو ةسالسو ةموعن
 ريغ هالتو 2« ةمجرت هل درفنسو ؛ هلرغ نبأ نأسل لع مهرصعل ىلاتلا نيدحوملا رصع لوأ ليم

 هدعب ءاجو . ةحشوم هل رثؤت مل هنأ ريغ <07 ةنس ىفوتملا ىملسلا رمع صفح ىبأ لثم حاشو
 ميدم ىف ةيوبن هتاحشوم عيمجو ىماذجلا غابصلا نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ رصعلا ىف

 عراب حاشوب نييساطولا نمز نيينيرملا رصع رخاوأ ىقتلنو - ةمجرتب هصخنسو « هيَ لوسرلا
 نع ةيأتك ىف ىضاعلا نبأ اهدشنإ ةعيدب هي وبن ةحشسوم هلو 4 ىسانكملا ثتامقع ديعس نبأ وه

 : ©)هلوقب اهلهتسي « ضايرلا راهزأ نم ىناثلا ءزجلا ىف ىرقملاو روصنملا ةفيلخلا

 . ؟؟9/5 ضايرلا راهزأو 81١ ص روصخلا ةفيلخلا رثام لع روصتملا ىقتلا رظنا (1)

 مآ



 ع 5س

 ىسرع مسقأو ىديجع مقأ ١ ىمِلا ْىَح نم ّىحلا َبِيَرَع اي
 ىنيس امهلفق نيتحشوم اهب ضراع دقو ىوبنلا حيدملا نم هولتيس امل عئار لالهتما وهو

 ىفو . ثيغلا كداجو - ىمحلا ىبظ ىرد له : بيترتلاب امهو « بيطخلا نباو لهس نبال
 : لوقي ةحمشسوملا ةياهن

 برأ نم ىل لالطألا ىف سبل انو ىَليَل لالطأ ىف ُتَسِح
 ىبلَطُم ىّدعسو ىلبأ الو ال ىنكحنملاو ةمار ىدارم اه

 برعْلا جاتو مُجّعلا ُدْيس ىتللو ىِلصَق» لوس امنإ
 سيكلا وفيرشلا ني فيرشلا | اَمْس نم هلا زاخلا لمح

 ىَشلا ىكز لطألا ٌرصاط ىَمَتْلا ميركل لْيل عئامصن
 كءرح ىنحدملاو ةمارب هينخت ىف الو اهيف برام نم هل سيل ليل لااطأ ةباببص ماه نإ وهن

 هانم لكو هدصقو هلّوس امنإ نهرك ذي نم امهريغ الو يىدعس الو ليل هبلطم الو لوما ِءامللا

 تيوات نبا ذاتسألا هل ركذيو « ةعورلا غلاب حشوملاو . برعلا جاتو مجعلا ديس هللا لوسر
 : هبرل لاهتبالا اذهب همتحن هرارغ لع احش

 أك مل مماط ٌدْيَع باخ امو هللا ةمحر ىف ٌعماط

 سفنألا ذخأ لبق اميرك اي امرك انيلع دج ىملإ اب
 . ميحرلا روفغلا هللا ةمحر ىف عمطيو الإ ملسم نم امو

 ناكو « ىبهذلا روصنملا ةفيلخلا مهتسدقم ىفو « نييدعسلا رصع ىف نوحاشولا

 هرئاوج ةركو عم ةيرعش تاالجاسمو ةقمعتم ةيملع تارظانم ىلإ هسلاجعم تلاحتساو ع ةهمايأب

 هلئامشو هتسأيسو هتف الحشو همن ويش و ةيمسح- و ةيبسل نع هيف ثلع روصنملا ةميلخلا رئام لع

 « هراعشأ ضعبب نيح ىلإ نيح نم مليو « هتمه ولعو هتاوزغو ىوبنلا داليملا هميظعتو ةديمحلا
 : )علا اهنصغ ىف ىبهذلا روصنملا لوقي « ةحشوم هل دشنيو « ةريثك تاحشوم هل نأ ركذيو

 ""يبرَح ىف ذجو دهن دقو هل تلق
 يبلغلاب زامف ديالا ىبطلا باغو

 ىسلق ىلإ ٌمساف دّسألا اهجْرُي سمشلا

 لمتكا لق و هتبحاصل لوقيف « دمألا سمشلا جرب نأ نم نويكلفلا هلوشي ام لغتي وهو

 . اهبايش لمتكا : ةيراجلا تدهن (؟) . 1537” ص ىغتنلا )١(
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 لحت نأ دبالو « الامج انس سمش ىبظلا ذإ « دسألا ىبظلا بلغ هبرح ىف تدجو اهبابش اهل
 ناكو . افرظت دسألاب هنعو ىبظلاب اهنع ىنكي هنأ حضاوو « دسألا جرب اهجرب ىف سمشلا
 ع ىافتألا ةرطاعلا سآلا ةضور د : هباتكب هتمجرت ىف ىرقملا هل دشنأ « احاّشو ىضاقلا ني دمحأ
 | : ©)هلوقب هلهتسا « ايوبن احشوم

 حاورألا تماه رّحَّسلا تقو نابلا زازتهال
 حارفألا بلجت ِرَّجّشلا قوف ريطلا نايقو
 ناحلا ناند نم  احّدقلا بتباه حورلا قيقش اي

 نارا برلطت اَحَرَفلا ىبلَت بسكت ةرهق
 ناَنْسَو ىئَدي ْنِم  احّطَش هيلع تراد نم لك

 اهب تماه دقو رحسلا تقو ةنتافلا ةعيبطلا نع ثيدحلاب ةيوبنلا ةحدملا لهتسا هنأ حضاوو
 ةيفوصلا رمخلا ىقاس ىلإ تفتليو . حارفألا بلجت ٍناغأب حدصت رجشلا قوف ريطلاو « حاورألا
 تراد نم لكو « ةجهبلاو حرفلا هبلق ىف عيشي اهنم اقاهد احدق هلواني نا هيلإ بلطي رحسلا ىف

 حشوملا نم ريخالا نصغلا ىف هجتيو . ةيلاوتم تاحطش حطشيف هسفن نع بيغي امناك هيلع

 : ادشنم لوسرلل

 راجلا عينم اي 2 دَدمو ثْوَع هللا لوسر اي
 رادلا ميزنل دمتعلا ميركلا - هللاو - تنأ
 راضملا كنإ  ٌدَّرُي ال اين اي ىعيفش نك

 نوكي نأ عرضيو « راردملا ثيغلا وه ذإ « عطقني ال اددمو ةئاغتسا لوسرلا لأسي وهو
 ىقتلتف نيبولعلا رصع ىلإ ىضمنو . درت ال رشحلا موي هتمأ ىف هتعافش نأ ىلإ ريشيو « هعيفش

 , هذيملت ىملعلا بيطلا نب دمحم هدعب اناقليو « ةمجرت هل درفنسو روكاز نبا وه عراب حاشوب
 اليلق فقوتن نأ انب ىرحو . نوجملاو رمخلا وحن اهب هجتا هنأ ريغ « ةبوذعلاب جومت هتاحشومو

 . روكاز نباو غابصلا نباو ةلرغ نبا نع ثيدحلل

 ةلزغ 0(2نبا
 - م1117. /هه14) نمملا دبع رصع ىف هب ًاجافن امنإ « هتاشن نع ائيش فرعن انسل
 لوأ وهو « نيطبارلا رصع ىف هتايح نم ارطش شاع هنأ نظلا بلغأو ع (م 1171 مه 4
 هنإ « ىلاحلا لطاعلا » : هباتك يف لجلا نيدلا ىفص لوقيو « لاجزالاو تاحشوملا لثمت ىبرغم

 عجار ) باتكلا ةئيه رشن ء راصن نيسح . د قيقحت لحل . 77 ص سألا ةضور )١1(
 87٠/7 ىبرغملا غوبتلا ىف هتحشوم رظناو . ( سرهفلا . فرطلا رتاف : نانسو (19

 نيدلا ىفصل لاخلا لطاعلا باتك' ةلرغ نبا ىف رظنا (9)
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 ىف برعيو حشوملا ىف انايحأ نحلي ناك هنأ ىأ نينقلا ىف منزملاو لجزلاو حشوللا مظني ناك
 قحلتسم امهنم لك نامنزملا لجزلاو حشوملاف « موقلاب قحلتسملا وهو ةمئرلا نم منزملاو « لجزلا
 هنم ادصق لطجزلا ىف برعيو حشوملا ىف انايحأ نحلي ناك هنإ نيدلا ىفص لوقيو . هلصأب
 ءانس نيا ناكو . كبسلا ةلوهيسو ظفللا ةبوذع عيمجلا نم دصقلا ذإ : لوقيو « اراتهتساو
 لوقيو © زارطلا راد ه : هباتك ىف هتاحشوم نم ائيش تبثي ملاذخلو « كلذ هيلع بيعي كلملا
 © سورعلا » مسأي ةموسوملا ةنانطلا ةحّشوملا ةمئزملا هتاحشب وم نمو : السرتسم ,ريدلا ىفص

 عقو امل اهبيسي هلتف دقو ؛ نيدحوملا ةقيلخت ىدحوملا نمّوملا دبع تحخا ةليمرل هقشع روصي اهيفو
 ا ل ةروصا نس كل نإ كو اهب هعامتجا نم هيلي ير امو اهعلطم نم هسفن ىف
 ةقئافلا ةقئارلا لاجزألا مظنت ةحيصف قلخلا ةليمج ردقلا ةليلج اضيأ ىه تناكو « ةريشع اذ
 : ةلكاشلا هذه ىلع هيلي امو ةحشوملا علطم نيدلا ىقص دشنيو

 ىديص 5 نكيلف اديبح ديصي نم

 دسألا عتارم نم | ُهَلَرْعلا ىِديَص
 ةيشْحَو 2 تلصتتقاو لوصا آل فيك
 هيسوس ادر ىف لوجت ”ةيبظ
 ةيروح هيش ىهن ليلجلا اهغاص

 دربلا ىف سيمت ذإ  اديور ىنشت
 2 # 8 م ف “
 دهنل عم ادرلاو هلالغلا نجع

 0 ا لاا تا #

 ةلفغ ف بيقرلاو
 مم هد

 م

 تمسمان دقو اهترز
 تلام دق موجنلاو

 00 دل اًذهإو رق ِرِق

 دقعلا طُرنَتو (١)الابنلا ريسكت

 . اهباختا سجس ظافلألا ءامحصو ةسالسلاو ةبوذعلا حشوملا ىف حضاوو

 - ىدعتم .كتاال و : عبارلاو ىناثلا هيرطش ىف نحل نم ريخألا لفقلا ىف ام اضيأ حضاوو

 حعس وم كللدل وهو ٠ لادلا حب ١ دقعلا طرقتو -- ايدعتم نكت ال و لصألاو « ٍدقعلا طرفتو

 هلوح نم سانلا ىف رظن لتقيل مدق نيح هلرغ نبا نإ لاقيو . ةبرعملا تاحشوملاب قحلم منزم
 : أنا هراثب زيمخاعل هن ريشعب دج نتسي حشوملا اذه فزد سمن نم اهدشنا ةرشف لجتراو

 )١( ةجرادلا ةييرغملاب رواسألا : الابلا .
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 رأتب هنم لس ليحكلا اهفرط

 راثلا ذوي لهف ليتتلا انأ اه
 دبعلاب ْنُكَأ لو | اَدْبَع ترس دق
 ىدعي ىمد اأوبلطاف هلاحم ال تم

 ةتاين نبال حشوم نزاخلا بيليفل تاحشوم لاو لاجزألا ىف تاسئاملا ىراذعلا باتك ىفو

 ليكولا نب نيدلا ردصل هْنإ ليقو ؟"ص ةلرغ نبال ناث حشومو ةلرغ نبال هنإ ليقو "ص
 نأ ىلع دقعنم عامجالاو . ةلرغ نبال هنإ ليقو ١5ص ىلصوملا نسح نب دمحال ثلاث حشومو
 نييو هنيب ةمءالملاو بذعلا ظفللا ءافطصا ىف هتراهم روصي وهو ١ فلاسلا سورعلا حشوم هل
 . مغنلا ةوالحو سرجلا نسح ىف هريغ

 غابصلا (5) هبا

 ىفوصلا ىكزلا حلاصلا مامالا خيشلا وه » : ضايرلا راهزأ نم ىناثلا ءزجلا ىف ىرقملا لوقي
 باتك ىف تاحشوم هل أرق هنأ ىرقملا ركذيو « ىماذجلا غابصلا نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ
 (م 1761 مه 5550 -م 1549 /ه 545) ىدحوملا ىضترملا ناطلسلل هعفرو ةمئألا ضعب هنلأ
 اتنثا ىهو تاحشوملا نم اررغ اهنم ىرقملا بختتاف هراعشأو هتاحشوم نم هيف فلّؤملا رثكأو
 : هلوق هل دروأ ام رخخاو ىوبنلا مجدملا ىف اهعيمجو اسمخمو نيتديصقو ةحشوم ةرشع

 ىقنولا ةوْملاب قلخلا ٍريخ حئادلم نب تذلو نيملاعلا حادتما تكرت
 اقتيبلا بجوتسأ حادمألاب ىلعل مو ىتضحو ىقْيَك اهلعجأس

 عيطتسي ال هنأل اعاتلم امايه اهيف ثبي وهو « ىوبنلا يدملا نم ةورذلا ىف هدئاصقو هتاحشومو
 ىوكش وكشيو . هرونب هينيع لاحتكاو فيرشلا هربق ةرايزو كَي لوسرلا ةرضح ىف لوثملا
 نم هتعافش ىف لمأي م هئاقلو هنم برقلا ىف اراح المأ امئاد لمأيو هبوبحم نع دعبلا نم ةرم
 ددجتي اًمئادو « عوبرلا كلتو ىمحلا كلذ ىف ةفقو ىنمتي امئادو . قاطت ال ىتلا رانلا باذع
 لوقي « ةرمهنملا هعومدو هتاعولو هتارفزو هئانأ لسريو « همايه ددجتيو ةتببص ددجتتو هقوش
 : هتاحشوم ىلوأ علطم ىف

 انيد ٌنازحألا ىضتراو  انوجّشلا ىتضملا فلأ
 انومملا ٌمُمَّدلا لسرأ نْيتْجَولا حفص قوف

 )١( اهدعب امو 7.0/15 0 ضايرلا راهزأ هتاحشومو غابصلا نبأ ىف رظنأ .

 ممو



 اليوغعو ًءككيو انز نزح مايألا ْمّطقَي
 اليِلَغ ىكذُي هبلق م بص اومعناف
 اليلع ىحضأ ىّونلاب ىنضم ٍءاشْحألا َبَهَلُم

 ابيينأو اسماقّسو انينحو اَقْوُش باذ
 «)انيِلا عمّدلا بكست 2 نيتلقملا نوفشو

 نوجملاو رمخلا ىف اومظن نيذلا ءارعشلا ضعب داتعا ديرفلا دقعلا بحاص هبر دبع نبا ذنمو
 (ىرلو (؛ نيحاشولا شعب كلذ عنصو ( ةنجاملا مهراعشأ نع ةرفكم تايدهز صعب اومظني نأ

 ةنجام تاحشومل تاجرخب ةينيدلا امهتاحشوم ضعب نامتخي ىبرع نبا هرصاعمو عغابصلا نبا

 : هلوقب اهمتخ غابصلا نبال ىلوألا ةحشوملا هذه سفنو « نيحاشولا ضعب اهمظن

 انيف سانلا لوقي شار اديلتباو انيليو
 انيقي كشلا لعجن ىنيع رون اي انب مق

 شيج ىف ةنماثلا ةحشوملل ىقب نبا ةجرخ سفن ىه غابصلا نبا حشومل ةجرخلا هذهو
 : اهناصغأ لوأ ىف ىقب نبا لوقي اهيفو ةنجام ةحشوم ىهو حيشوتلا

 باحسلا لالظأ تحت 2 اسوعكلا ولجن انب مق
 باهت د اهياَح ًمسورع اهاطاعتت
 بابشلا ماسيأ ع اسوفنلا ىطْعت ةوهت

 ديري هلعلو « اهتجرخل هتراعتساب هتحشوم نع ىقب نبال رفكي نأ ديري غابصلا نبا نآكو
 ىلع اهلثم رودت اهلعل ةيوبن ةحشوم ىلإ مههاوفا ىف تراد دقو بابشلا اهنع تفلي نأ اضيا
 اهمتخ . مالسلاو ةالصلا اهنكاس ىلع ةبيطو ةكم ىلإ قوشتلا ىف ةيناثلا هتحشومو . مههانش
 : ىوبنلا ماقملا دنع لوقي 5 ادشنم ىئاجبلا ررخ نبال ةحشوم نم اهراعتسا ةجرخب

 مسني همم َكّيح  قفاوملا نامل ُرَْ
 -دعب اميف - اهب ًاشن دقف « ارده بهذي مل ةياجبي ىسلدنأل حاشولا ةنابللا نبا لورت ناكو

 ىف - أشن غابصلا نبا نإف ةنابللا نبا رارغ لع أشن رزخ نبا نأ امو . هرارغ لع رزح نب

 تاحشوم مظني هارنسو ٠ ىصقألا برغملاو الّسس ىف اليوط ماقأ ىذلا ىقب نبا رارغ ىلع - انيأر
 ىسلدنأ وأ ىبرغم غابصلا نبا له ىرقما حضوي منو ٠ ىرخأ تاحشوم ضعب نع ةرفكم
 ةحشوم نع هريفكت سفنو ؛ هركذت ل ةيسلدنألا تاحشوملاو مجارتلا بنتك نأ ىيرغم هنأ دكؤيو

 اهميدقتب شكارم ىف تفرع امنإ هتاحشومو « ىبرغم هنأ دكؤي وأ لدي ىئاجبلا رزخ نبال
 ىنغتلا ىف ىقب نبال ةحشوم نع ةرفكم اهنا ةغلاغلا هتحشوم ةمتاحخ لدتو . ىدحوملا ىضترملل

 )١( ريزغلا لئاسلا : نيعملا . عمدلا ىراجم : نيعلا نوكش .
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 5 وأ ىنبا اي ْرَحَبل طش ع ل ليلا

 مورلا دالبل | رَحَّس علقت ذم ىنيع ىرتو

 اهلامكتساب نعي مل ةخسنلا بتاك نأكو « غابصلا نيإ ةحشوم ةياهن ىف الوأ ركذ ةجرخلاو
 اهتمتاحن ةسداسلا ةحسشوم ا لئملابو _ 009 برع نبأ لتع ةرغح همني د ةدعش وم 2 ةلماك ىضهو

 : ةروصلا هذه ىلع ىرجتو ؟'”ىبرع نباو غابصلا نبا دنع ةكرتشم
 2 َه ًّ َه ته م

 نيِمَساَيلا ناتسيلا نم نجا نانج اي نانج
 57 ِ م 7 ِ 1 0 م 2

 نبا عامتجاو . «9هتاحشوم ىدحإ ىف ىقب نبال ةجرخ اهنإ ىزاغ ديس روتكدلا لاقو
 ىكاح امهدحأ نأ ىلع لدي دق ىقب نبا نم نيتجرخلا نيتاه سابتقا ىف ىبرع نباو غابصلا
 نب ركب ىبأ يدم ىف ةجاب نبا ةحشومل ةحتاف غابصلا نبا دنع عساتلا حشوملا ةمتاخو . هبحاص
 : ىطبارملا ةطسقرس ملاح تيولفيت

 ركشلاب كنم ٌركَّشلا ليصو رج امين لْيَدلا ٍرّرَج

 عم موالتيل غابصلا نبا هلدعو « ركسلاب كنم ركسلا لصو »: لصألا ىف ىناثلا رطشلاو

 لجز علطم نم ةريخخألا ةرشع ةيناثلا ةحشوملا ةمتاخ غابصلا نبا راعتساو . ىوبنلا هحشوم

 : ةلكاشلا هذه ىلع ليدعتلا نم ءىش عم عبعبلا روهشملا لاجزلل

 اليسّرلاب ونذا لِتفإ  ىّيح تْرز نإ ثالف اب
 اليجحلا مف قرسو ١ فيشخلا قنَع ذخأ شي

 : عبعبلا دنع علطملا لصاو

 ليج مف قو لئزغلا قنع ذأ شيل

 قٌقفرت ىف ةبيبح '.رعي نأ ديري « لهمتو ةدؤوت ىا ةلسر ري . ريغصت ةليسرلا ىه اليسرلاو

 مايهو را تا وملاو .: مامحلا مصحح ىف رئاط ةلجملاو ةيبلظلا دلو فشخلاو 0 هَل أامتارعم

 . مآ ص ىبرع نبأ كاويد مجأار 00( . ةاقحلس : موطا 09

 ٠١٠١ ص حيشوتلا لوصأ ىف رظنا (؟) لوصا ىف باتكو ١١١ ص ىبرع نبا ناويد رلعنا (؟)
 . ٠١8 ص ىزاغ ديس روتك دع حيش تا
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 بح رقتسا ذإ « ةعيدب ليتارت غابصلا نبا دنع تلاحتسا ةبابصو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب
 . ىوهو ةفطاعو روعش نم هيف ام لكب رثاتساو هبلق ىف لوسرلا

 روكاز «)
 ىرجمم ا رس ىداحلا نرقلا . ضصتختم ىلاوح دلو ع ىسافملا روكاز نب كمحح هللا دبع وبأ وص

 تحتفتو « هرافظأ ةموعن ذنم ةيبرعلا مولعلاو بدألا ىلع بكاو م ١7١ 8/ه 1١١٠١ ةنس ىفوتو

 ضورلا » : هناويد ىمس كلذلو ؛ تاحشوملا نم اريثك مظن دقف ديصقلا دنع هرعشب فقي
 ناويد ىلع ف حر اهنم 8 مد لعتم ةيبدأ لامعأ 1 6 ١غ( ضخ لأ ىلتنمو حيشرتا 8 ف ضيرأل

 : هعلطم ىلزغ حشوم هتاحشوم نمو . برعل ةيمال ىلع حرشو دئالقلا نم
 ىرحجلا يللا كتفلا نالزلا مل 0

 رّشبلا بولق ىلع نانتتعلا طّلسو

 بيككلا برصلا ىف ل هللا سمشلا ةّرض اي

 (0بيلس بَل كنأ ىسدح ىنثدح
 « ناظمي ىوهلا ليل » : هعلطم لعج دقو « لهس نبال احشوم ىلزغلا حشولملا اذهب ضراع

 بجعي ىذلا لهسلا ظفللا راتخي علطملا اذه ىف 5 هعيمج حشوملا ىف وهو « هحشول ةحب رحت

 : ىرخأ ةحشوم علطم ىف الزغتم لوقيو . عنصت وأ فلكت نود قور ريو
 00*انلجلا ىكحت حار نم امل اي سَمْللا رمح نميتاساكلا ردأ
 (0"اوألا رح نم حاترأ ىنلع سفنلا ولجت ةرمخ اهينقساو
 ©هدفألا ىرُبت بادهألا اهشير ءاهسي ىزنامر ٌئَبَظ ىبأ
 "وقر يس باسناو انر ذإ ماهتسملا ميلكلا ُبلقلا قرم
 هديت رد بابلألا لهذي هايخلا يكسم لاخلا ئرينع

 ىف ىبرغملا غوبتلا سدت از نبا ةمجرت ىف عجار )١(
 دوك هللا دبع ذاتسألا رشن دقو 75/١" ىبرعلا بدألا
 بدألاب ىفاولا هتاحشوم ىفو بق رلظناو هنأ ويد ل ًايخستنم

 . اهدعب امو 775/8“ ىبرغملا غوبنلا ىف نوتكر 773/7
 ىتسارفو ىنظ : ىسدح (؟)
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 : راتلجلا . ةفشلا نطاب ىف ةليمج ةرمس : سعللا ("5)
 . نامرلا رهز

 . امهئدش : راتلاو بحلا راوأ 5(

 . تحت : ىربت (5)
 رجلا : ميلكلا (5)



 013:0 دز ىيكذأ حاضو ٌرهزا سقلاك رغث رتفا نيح حال

 نم اهنقاشرل اهيلإ خيصت نيح ناذآلاو اهب قطنت نيح ةنسلألا ذلت ةولح ةسلس تاملكلاو

 , 2 : عيبا
 سدتسلاب ناصغالا سئام نم نايرعلا ىستكأا دق

 سجبراو ناحّيرلاو ٍدْرّولاب ناعسبلا زرلطو
 نسولا نم راحسألا ةمسنب راهزألا هب ته
 نسسحلا مأ رامعشألا قئئرب رايطألا تجاهو
 ننملا ىلوم راهقتلا دحأاولا راججلا حبست
 ىف اناقلت امئادو « انسحو الامج اهتموعنو اهظافلأ ةسالس ديزي اهرصقو ةريصق روطشلاو

 مئالي فيكو هظافلأ بختي فيك فرعي ناك ذإ « ةاقتنملا ةافصملا ةبذعلا ةغللا هذه هتاحشوم
 . ةعتممت تاميالم ىقيسوم ا سرجلا ىف اهنيب

 لاجزألا ءارعش (ب)

 ناك نيطبارل رصع ناك اذإ ىتح ( نينرق وحن ب سلدنألا ىف اهدعب ًاشن دقو ؛ ةحشوملا ليلا

 حاشو لوأ نع لجلا نيدلا ىلفاص رك ذي ذإ ع تاحشولل - ىصقأل برغملا لخد هنأ ودييو

 ةليمر نع لوقيو « انب رم 5 لجزلاو حشوملا مظني ناك هنأ « هلع نبأ وهو ( روهشم ىبرغم

 : ةلئاق ةلرغ

 ْفَقَو ىنيع ناسنإ ىأر ىتح  ناريح ٌريَنلا ىّشَم
 ثيدحلا ىلإ درطتسيو ؛ همالعأو سلدنألا ىف لجزلا نع هتمدقم ىف '7نودلحخ نبا ثدحتيو

 ةيرضحلا مهتغلب هيف اومظن حشوملاك هنم انف اوثدحتسا هلهأ نإ لوقيف ىصقألا برغملا ىف هنع
 سلدنألا لهأ نم لجر مهيف هعاشأ نم لوا نأ ركذيو دلبلا ضورع هومعمو ( ةيماعلا ديري ١

 7 اوعلو ةيراغملا نإ نودلح نبأ لوقيو ع( ةمجرت 3 درمتلسو © ريمع نيأب ف رعي ىافب لزن

 ىزاتلا عاجش نبأ مهيلاجز رابك رام نم رك ذيو ع لزغلاو ةبعلملاو جودرملا اهنم اعاونأ هولعجو

 ( فراعملا راد عبط ) نودلخن نبا ةمئقم (؟) 2: ىكذأ . قرشم : حاضو . ءىبضم : رهزأ (01)
 . 1هال ص . رانلا هب حدقي ىذلا دوعلا وأ رجحلا : دئزلا . دقوأ
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 اذه بهاذم ىف عدبأ هنإ لوقيو ىسانكملا ىنوهرزلا فيفكلا اضيأ مهنم ركذيو « هل مجرتتسو
 نأ ديري ةيقيرفإ حتف ىلإ هشيجب ىنيرملا نسحلا ىبأ ناطلسلا ةلحر ىف الجز هل رك ذيو « نفلا

 ىنب بارعأ ثبلي ملو سنوت لزنو اهحتفو « ةيبرغم ةدحو ىف ضعب ىلإ هضعب برغملا مضي
 ىمعو رئاودلا هيلع ترادو ناوريقلا ىف اك رش هشيجل اوبصن نأ لاله ىنب نم مهتوخإو ميلس

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ هتوزغ هلجز ىف هيلع بيعي ىنوهرزلا فيفكلا ىربناو « هبعش ىلع هرمأ
 ؛ بوعشلا نم مهريغل عقو امب اهنع بعشلا ىزعيو « ناوريقلا ىف شيجلا ةميزه نم ناك امو
 : 2)لوقي هيو

 ناطلسلا ميازع وب تراس نر رفا ةريتملا ساف ركسع
 (7ناكسلا عم دالبلا حرس اوذو اارحصلا ا رللخت اسجاّئُسْأ

 مكلاسن تيج برغلا شيج نع
 ابرغلا سنوت نيب ام ناك ول
 اَبب ىجُي ناك ريطلل دبال

 ارش امو رومأ نم اهصوعا ام

 ردنكسالا 7 برغل دالبو

 29 ع موي ع ارم ول
 ناردغلا تفعجو فارجالا بوضو |” م دصتناو مدلاب ترجل

 نع ىراحصلا اوباج نيذلا جاجحلا لاسيو ناطلسلا ريرغتو ءارغلا ساف ركسع ىكيي وهو

 لص ىصقألا برغملا دالبو سنوت نيب ناك ول لوقيو ءادوسلا ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف فلاتلا شيجلا

 ع هرمأ مهبنا ىذلا ىنيرملا شيجلا اذه نع ربخلا ريطلا لمحل جوجامو جوجأأي دس وأ ردنكسالإ

 توهو راجحألا تضاتشتو 3 نويعلا ترجل ناذالا لع ارقت ت ول رومأ نم اهرشو اهبعصأ امو

 « ىنوهرزلا فينكلا دعب ريبك لاجزي هسردب ىنعن ىذلا طيسولا رصعلا اذه ىف ىصقألا برغملا

3 
 ريمع ؟ "نبا

 لجر هنإ : لاق ذإ هتمدقم ىف نودلخن نبا هركذ ام الإ ريمع نبا ةايح نع انيديأ نيب سيل

 ىذلا بارعألا اوك رتو هتقيرط لع اوملظنو هب اوعلوو سأف لها هنسحتساو ةيرضحلا مهتغلب هيف

 اعاونأ جودزملا بناجب اومظنو « مهنم ريثك هيف لحفتساو مهنيب هعويش رثكو مهناش نم سيل

  0١١ص ةمدقملا ١71.08 سرهفلا عج . 73ا//" ىبرغملا غربت رظناو (

 )١( حرسلا . اولسرأ : اوَدَر :
 , ناذالا ديره : تاديولا( 779

 أر ١ ىلاحلا لطاعلا ريمع نبا ىف رظنا 52

 0 امو ١ ؟ حاب“ ص نودلح نبأ ةمدشمو . اهباودو عرورزلا
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 نباب ىنعت ال ةيبدألاو ةيخيراتلا رداصملا دجنو . لاكشأو لاجزألا نم روص اهلكو ؛ ىرخأ
 علاطم ركذو « ىلاحلا لطاعلا هباتك ىف ارارم هركذ دقف ىلحلا نيدلا ىفص نم ناك ام الإ ريمع

 لجرلا ريمع نبا كاويد همامأ ناك هنأ دقتعنو اعلطم سيل لجز نم اءزجو هل لاجزأ ةسمح

 : نص ىف اهركذ ىت لأ هعلاطم نمو « هباتك اهنمض ىتلا ةلثمألا هنم ذخأو

 00 اهيب ْتِيلُب ْنَم ىبيش تركنأ
 راّوئلاب ناتسبلا ةحالم ىهامنإ

 السأ ل ةددشم اقلب لت رولا «ةملك قرارا قف هل يلا قس ظحالو
 : هلوق ه5 ص ىف هل اهدشنأ ىتلا هلاجزأ علاطم نمو . ةففخم ةحوتفم اهقطن لب

 انكي رجحلا اذه ضعب 2 ْفّطعت ىبلق بيبح اي
 افطي ام ىبلق ْبيحلو اقرت ام ىنيع عومد

 ىف فلألا لثامتل افلأ ءايلا بلقب « ىفكي » نع ةفّرحم افكي ةملك نأ نيدلا ىفص ظحالو
 : هعلطم ىف لوقي دلبلا ضورع هامس امم هلعل اليوط الجز هل نودلخ عيا دشنأو . « افطي » ةملك

 حابصلا بيرق ناتسبلا ىف نصل ىلع ٌمامحلا حوت رْهَنلا ىطاشب ىناكبأ
 حاقأل خشب ىرَجُي ىّدتلا مامو مالظلا دادم وحمت رحَسلا ففكو

 راوجلا| روجتا ىف ٌرهاوجلا رس قارتنا هيف لطلا ضايرلا تركاب
 تامعللاب تَقلح نييللمث ىكاحمي قا رهنأ َق ِرَهَني رع ونلا عمد و

 ٌراوسلا رود ضورلاب معيمجلا رادو قاس لك لع لاخلخ نوصخلاب ١ اوول

 حاير اهنع كسملا ميسن لمحتو  مامكلا بويج قرخت ىدنلا ىديأو

 ْحافو اهيلع وُليذ ميسنلا ٌرَجو  ٌمامغلا كئيب ىَلُطُي اغلا جاعو

 فك هوحمي دوسألا مالظلا دادمف « ريمع نبا راكتبا نم ةديرف روصب ظنكم لجزلاو

 هيف ىرجي ىدنلا ءام نأ ريمع نبا فيضيف رغنلاب ناوحقألا ءارعشلا هبشيو « ضيبألا رحسلا

 ىراوجلا روحن نم اهناكمب ةرورسم اهنأك رهاوجلاو طقاستي لطلاو ضايرلا تركاب لوقيو
 قلحن نا ديرت ىعافا هتاونق ىف عاملا ىك اي امناكو اراردم عمدلا فرذت ىقاوسلاو « تانتافلا

 رود ضورلا ىف كلذ لك رادو : راجشألا ناقيس ىلع ليخالخخ نوصغلا توتسا دقو رامشلاب
 لب رهزلا ماك قرخت امنأك ركابلا حابصلا ىف : ىدنلا ىديأف ركتبم ريوصت ىلإ ذفنيو « راوسلا

 2 لوقي م وأ « مامغلا همعي ءايضلا ذحتأو « رطاعلا كسملا ميسن حايرلا اهنع لمحتو ٠' هبويج

 . اديدش اًعوطس هتحئار تعطسو حافو هيلع هئادر ليذ هيسنلا رجو (؛ مامغلا كلسمب لطي

 قحبو . مامحلاو ريمع نيا نيي عئار راوح ىف ةعيدبلا روصلا هذه لثمب لجزلا ةيقب ءىلتعتو

 م1



 . هتقيرطو هجهن ىلع نومظني

 ىزاتلا عاجش (1) با

 نم هنإ لاقو ىصقألا برغملاب نيلاجزلا لوحف نم هنأ الإ ائيش نودلخ نبا هنع ركذي مل
 : لوقي هيفو « ىعامتجا دقنب هبشأ لوألا لجلاو « نيلجز هل دشنأ مث ازات لهأ

 ايهاب ىه تسيل اًسهوجو ىهي ١ سوفنلا رعو اييدلا ٍةيز لاي
 اياععلا ةبترلاو مالكلا وأو سوسلفلا ريتك ره 0س لك اهن
 رفتفي اذإ موقلا زيزع اورخصيو -ٌريغص اك ولو ولام ُرتك نم اوربكي

 رطخ ول الو ودنع لصأ ال نمي ريك ةموق ىف وه ْنَم ىقِتلي ىتح
 ايقاسلا نم ٍداولا كمتسي راصو سو لا مامأ بانذألا تراص ىِدأ

 باتعلا اذ اورِثكِي ْنَم ىلع ويرذن ام نامرزلا داسف وأ اذ لمع سانلا فْعّض
 باوجلا دري ىتح فيكو تير ْوَلِو  نالفوب ْحّبصي مويلا نالف راص ىدأ

 ايندلا ةنيز : ءىش لك وه لاملا حبصأف « تلتحنا ةيعامتجالا نيزاوملا نإ لوقي هنأ حضاوو

 ىرثلا نومدقي سانلا ىرت تنأ اهو « ةيهبلا ريغ هوجولا ىلع ءاهبلا ىفضيل ىتح سوفنلا زعو
 ىتح «رقتفا اذإ موقلا زيزع نورغصيو اريغص ناك ولو هنوربكيو ايلعلا ةبترلا هنولويو مالكلا ىف

 كلذبو ؛ ءايرثألا نم رطخ الو هل لصأ ال نمب نرقي موقلا ريبك حبصأو سيباقملا تطلتخا
 دقل « نامزلا داسف نم مأ ءارثلا مامأ سانلا فعض نم اذه له ىَرتو سوعرلا بانذألا تمدقت

 ارورغ ًالتما دقو « اريقوتو الالجإ نالف وبأ هل لاقيو باقلألا حتمي ابقل هل نكي مل نم حبصأ
 هلهتسيو « لزغلا هعوضوم نودلعخ نبا هركذ ىذلا ىناثلا لجزلاو . باوجلا دري ال هنإ ىتح

 : ةروصلا هذه لع

 كيب نسحلا بعلي ال نالف اي لمها نامزلا اذ حالم وُبْلَق عّبت نم بعت
 كيلع سيحيو سيمت هيلع ْنَم ليلق ناخو الإ ٌدهاع خيلم مهنم ام
 لاجرلا 2بولق ميطقت اودّمعتي اوعنمتيو قاع ىلع ارهيتي
 لاح لك لع اوناخ اودهاع ناو 2 اوعطقي مهني 7 اولصاو 0

 كيف لح نمل ٌمركأ ىبلقل تلقو ناكم ىبلق طّسو نمول تداهمو
 كيرتعي ىوملا لوه نم دبالف ناوه نم كيرتعي ام كيلع نّوَهو

 )١( اهدعب امو "5 ص ىبرغملا غوبنلاو اهدعب امو 2021ه ص نردلخ نبا ةمدقم عاجش نبا ىف رظنا .
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 نسبحي الو هندهاعي نم حي نهنأل حالملا ناسحلا نع دعبلا ىلإ هلجز لوأ ىف وعدي وهو

 عيطقت ىف اعاتم ندجيو نعنمتيو نهقاشع ىلع َنْهِتَي امئادو « دولا نهيفصي نم ىلع نهسنفنأ

 حئاصنلا هذه لك عمو . نامأ الو نحل دهع الو , نرجهي نا نئبلي مل اولصاو نإو ؛ مهبول

 دعب أنأوه هنئاذأ ول ىتح هبلق اهب ىصوأو امايهو ابح هبيلق تالمو هتبص نهنم ةدحاو نإ لوقي

 ! ناوه

 حيدملا ءارعش

 هارنو « خيراتلا رم ىلع ةمألا داجمأ لمحي وهو « ىبرعلا رعشلا تاعوضوم مدقأ نم حيدملا
 : ماكحلاو ءافلخلا اهققحي ىتلا داجمألاب نونغتي رصعو رطق لك ىف ءارعشلا ةئسلا ىلع امئاد
 - ىركبلا ديبع ىبأ دنع اك - لوقي مهيفو « ةسرادألا ةلود تأشن ذنم ىصتقألا برغملا ىف هارنو

 ىف اهلعلو « طسوتملا ىلع ىصقألا برغملل ىقرشلا لامشلا ىف روكن نم بويأ نب ميهارب
 : ىناثلا سيردا

 ىنيدو وجرأ ىتلا ئاينُدو للوسو 5 ىذلا ىلمآ ايأ

 ,نيميلا كلت نم قلخلا قزرو ىبسفت ئر كتيمي نم ٌمّرْحأأ

 نيبجلا كاذ نم ضرألا رونو 2 ىطُحل ُفْرَط كنيبج نع ْبَجْحُيو
 0و ةيجان لكب كيلإ روكت نم ةماهملا تبج دقو

 قراشملا ىف - ضرألا رون لعجي ذإ , هحيدم ىف غلابي لب ء بسحف حدمي ال بويأ نباو
 فئاوطلا ءارمأ رضع ىف ةسرادالا دعب ىضمتو . ىسيردالا هح ودمت نيبحج نم دمتسي - براغملاو

 نم هلعلو ادئاق حدتمي ىتبسلا ةلباقلا نبا دجنو , حئادملا ضعب نم ة رئانتم اياظش الإ دجن الو

 هلوق نم ةريخذلا ىف ماسب نبا هدشنأ ام الإ هتحدم نم قبي ملو « مهتلود لوُأ ىف نيطبارملا داوق
 : 2مالتقل هقصوو هتاراصتنا ضعب ىف

 رع مهجر تعش مهروعش اهيئحوو ةالفلا بهن مهتكر ت

 ُدءَذلا اهسفنأ لس دق بكج لع مهب ةفكاع ريطلا عابس لظت

 ربق هب ٌريطي انّيَم ىأر نم ايف الصاوَح ٍروبق نم مهتضّرَع دقر

 هشيجو حودمملا نم رعذلا اهلس امنإو « فويسلا اهّلست مل مهحاورأ نإ لوقي وهو
 بارتلا دعي مل امناكو عامل الكأ مهلكأت مهداسجأ ىلع ةفكاع ريطلا نإ لوقيو فويسلا لبق

 )١( ةعيرس ةقان : ةيجان . تاولفلاو رافقلا : هماهملا . )١( ةريخذلا 5781/1/45 .

 رثقت الو شعت ال: توه .
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 نيطبارلا سأب فصي ةتبس ليزن ىرصحلا لوقيو .ريطلا لصاوح مهروبق تحبصأ لب « مهروبق
 ' 2 ّ مهتعاجسو

 اهيدُت نابل مهتْذَع برحلا ونب

 ايهالس اًدرج ءاجييهلل نوشحي
 ©0امقارأ بولقلاب ىرْغَت مغارض مهتايخ ةيرهمسلاب اونعط اذإ
 امثال فيسلاب ءاجيملا مغل ادغ ممصم ماش وذ مهنم رك نإو

 مقالعلا اهنم نييذعتسم « اهيدث نابل اوعضر برحلا ونب مهنإ نيطبارملا نع لوقي ىرصمحلاو
 ادرج أيح امل نوثحيل مهن ١ ةيراضلا بورخلا ىف مهئالب نرسخل رع ةياتك ةرارم اهدشأو

 اهناك - اهنوسدي مهيديأ ىف حامرلا ىرتل كتنإو « ةبلص ةنيتم البا ىداوبلا ىف نوتضيو ةمدقم
 برحلا لّبقي نأ ديري امنأك ركو ممص اذإ مهنم مثلما ىرتل كنإو , مهئادعأ بولق ىف - عافأ
 ضايرلا راهزأ نم عبارلا ءزجلا ىف ىرقملا دشنأو . هرعاشم لكب هنم رثاتسي ىذلا ١ هفيسب

 فافزب نيفشات نب فسوي نب ىلع - نظن 5 - اهب ءىنهي ةعيدب ةعوطقم ىتبسلا ضايع ىضاقلل
 اع نيفشات هدهع ىلو

 رهزلا مجعنألاب كلملا ديج ىلحو ديل سمشلا تفز أ العلا نمي
 ٍرهدلا نم نوكي نأ ىلاعت موس | ةرش هيأ جملا نويع تّرقو
 ركبلا ةردلاب ُصاّوغلا قلتعا ك ةيغب لك ىلإ تضفأ ةعاس نذل

 ©)امقالعلا الإ نهنم اوبذعتسا امو
 (؟)امدااص ا ءاديبلا ىف نوضليو

 * ا|ادشنم هسورع

 ايقالت هيف نيّدعسلا الك نارق

 ص اظح كلملا ْْجَن ٌهاّنمت

 رفشلاب شا ةلقملا ىف ىقتلي 6

 20 ىرجت نأ كلذ لثم يف ال قحف

 'رشبإا ةيئاسمب ىدنت هأ رب راسا
, 

- 

 1 ليج نئذد اريل ردبلا لإ اا 3| سمعا تفز دقف العلا انهتل :٠ لوقي وهو

 د 6 نادعس هيف ىف تارقأ هنأو ( ةميتيلا ةردلاب صوفا رفظ اهب رفظو 6 ةينمأ ردم

 0 رعبا قنور اهيف قرقرتي هريراسأ 000

 )١( ةرارملا ديدش : مقلع عمج : مقالعلا .

 ) )79ةيوق : ادرح-

 نكح

 : نوضني . ةليوط : بهالس .
 . ةباص : ار هني« ةجضأان دابإ : الرب . نولزهي

 لع امال نوعضي تنوطبارملا ناك : ماثل وذ (4)
 . التم : امثال . نيمئلملا اوس كلذلو ٠ مههوجو

 . هيف عرسأ ادإ ريسلا ذغإ م ةذغم (د١

  3١قنور : ةيئام . هنساحم : هجحولا ريراسأ .



 رصع ذنم ةضهن نم ىبرغملا رعشلا باصأ ام ىلإ ةعوطقملا هذه زمرتو . ةلجت ىلإ ةلجتو زع ىلإ
 سوبح نياب ىقتلنو نيدحوملا رصع ىلإ ىضمنو . هئارعش دحأ عابنز نبال مجرتنسو « نيطبارملا
 ,رصانلا هديقحو روصنملا بوقعي هنباو نمؤملا دبع نب فسوي رعاش ىوارجلاو نمُوملا دبع رعاش
 مث « هبتكتساو ةيطع نب رفعج ابأ رزوتسا دق نموملا دبع ناله . ةمجرت امهنم لكل درفنسو
 ع هفطعتسي نيجس وهو « هيلا لسراو « هلتقو نوح وجسلا بهييح ىف هب جزف هعم ةنحم هلا ترج

 : (1) هلو , اهحجتفا ةيرعش اتايبأ

 نرلاو ثيل طرفل ءازعلا ناب دف نينمؤمللا ٌريمأ انيلع انطع

 "نجلا نم ىّتوأ مكنم ةمحرو 2 ضرغ اهلك ٌماهس انيداص دق
 نمزلا نم ٠ العب فخي م رمكنب ةشن ىلع ىعسي ب / دنع ءاج ص

 نمت الو ال هيلع نم نود نم مهلك قلخلا ةةيح مهذب متنأ

 ندب نمو سقت نم نيتايخا اتاك مكم راكم تح نم صعب نم 0

 رف الو عزت ىف حزتلا اوفا مل رغيص نم قرولا خارفك ةيبصو

 نكي لو لج وي مل كالول لكلاو ةغباس كاتم دايأ مهتدجرأ لف

 1 9 دبع بلق نكلو « اقافشإو اربو ةمحر اهؤلمتو ةيساقلا بولقلا نيلت تايبا ىهو

 فس وب هنبأ ناكو . هفتح هقاذأ ىتح هيلع اًبضاغ لظو « ةمحر الو ةفأر هيف هتذحنأ الو هل نلب

 : (هلوقب اهلهتسا ضايرلا راهزأ ىف ىرقملا اهدشنا هيف ةليرط ةحدم ىملسلا

 ميلاقألا ىهو هيعمل اهب رعت ميماوجلا عبسلاو 0 هللا

 ميدقتو رصن اهريم نم كيلع اهب َتمق هلل ىتلا ىناثملا عبس
 راكع هللاب اح ىرّولا لك ىلع لاول سل رو تناو

 هيف ءاج انوا هلل 50 0 3 كانآ ةبوتلا ىتح اهتايلاتر : ةرقبلا 00 عبسلا روسلا

 رمع ىضمو . هنودب بوعشلا ةايح حلصت ال ىذلا لدعلاو ةاواسملاو نيملسملا نيب ءاحخخالا نم

 ؛ هدي نم هتيعر ىلع ريخلا قفدتو ملعلا ىف فسوي قسعت نايب ىف لسرتسي هتديصق ىف ىملسلا

 همركو هملعب ديشيو « هل نيدي لبجو لهس نم ربلاو رحبلاو برغلاو قرشلا نإ اغلابم لوقيو

 )١( ىبرعملا عوبلا ١57/5 . نصغ : نتف . ماسلا : قرولا (؟) .
 ) )1ضايرلا راهزا (1) . ةياقولا : ةنح عمج نجلا 01/7" .



 اوثجي نأ هيعماس ىلإ ابلاط تاغلابمب ةديصقلا متخيو « ةاصعلا ىلع هتدشو برحلا ىف همادقإو

 ىتلا كّرألا ةعقوم ىف فسوي نب بوقعي راصتنا دّجمي قحبو . فسويل اماظعإ بكرلا ىلع
 ةديصتلا دشني نأ ديعس نباب ايرح ناكو « اقيزمت مهعومج قزمو نابسالا ىراصن اهيف قحس
 : ©9بوقعيل هلوق هدشنأ امو « ةعئايلا نوصغلا هباتك ىف ةلماك

 ©3”ادملا كلنفلا كرس يلو 2 ٌرامُشلاو لبيوذلا كتعاطأ

 راهنلا حضو املثم م لعسو ضاير تجهتإ ام لثم ىرشيب
 (”2رادّص أهم رودص نع تشو : تفنأ  املثم حتفو

 راحي تدم ا لامفأو لالل تدم م لاسماو

 راطتسم ولج لك ىفاط | تاقفاش كرصنب مالعأو
 (؟)اس امل سيل ءرسلا نم رودب ٍسلدنأ ض رأ ءىنَهَي

 . دجمو رخف امهلئامي ال رخفو دجمي بوقعي قّوط كرألا ىف ميظع رصن وهو
 ىرهاظلا بهذملا ىلإ نوعدي اوناكو « ىناثلا لصفلا ىف انئب رم 5 ةيرهاظ ةلود نيدحوملا ةلود

 ىلإ لصن الو . عورفلا بتك اهنومسيو « ةيلبنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بتك ذبن ىلإو
 اهتارحإب رمأيف اهتياغ ىربكلا ةعبرألا بهاذملا بتك ىلع ةروثلا هذه غلبت ىتح بوقعي رصع
 ركذلا نم رهاظلا ىلع سانلا لَمْحُي نأو ةيوبنلا ثيداحألاو نارقلا ىا نم اهيف ام دّرجي نأ دعب
 هتاضق ىضاق لوق كلذ نم « هحيدم ىف رعاش ريغ كلذب هونيو ©« فيرشلا ثيدحلاو ميكحلا
 : 20 ديعس نبال ةعئايلا نوصغلا ىف ١ ءاج 5 ناورم نب هللا دبع نب دمح هللا دبع ىبأ

 لَذْخُي ناك ام هللا ىف هريصاو هروهظ نإ قحلا نأل متريصن

 لَمْشُي لدعلاب ناك نم اذكه الآ اهلصأب تّرضأ دق اًعورف متعطق
 نبا لوقيو . ةيرهاظلا امهب ذخأي ىذلا ىوبنلا ثيدحلاو نارقلا وه هدصقي ىذلا لصألاو

 لاغتشالا روصنللا عطق اهيف ركذي ةيروصنم ةديصق نيعسايلا نبال نإ ةعنايلا نوصغلا ىف ديعس
 ثيداحألا نم تبث ام لع راصتقالاو ىربكلا ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا بتك ىأ عورفلا بتكب
 : ؟9هلوق اهنم دشنيو « ةيوبنلا

 تناكو

 اذو اذه ةلاقم متذبن

 ةعباسلا ةئاملا ءارعش نساحم ىف ةعنايلا نوصغلا )١(

 . 5اص

 . فويسلاو حامرلا : رافشلاو لباوذلا (؟)

 . اهردص ىلع ةأرملا هسيلت ام : رادصلا 6)

 ضو

 معوصخللا لقو ءارملا لازف

 ةرينم رودب اهنأ ديري رهشلا ىف ةليل رخخأ : رارسلا (5)
 . مالظ ىأ اهبتعي ال ءاشرلاو ةرسملا نم

 . ٠١" ص ةعئايلا نوصنغلا (©8)

 . 1ال نع ةعنايلا نوصغلا (5)



 موقي هنم قحلاو عرْشلا وه 5 نم لوق متبثأو
 مولعلا سرد سراد ءايحإو ىذتملل لامكل متلزالف

 ةحيحصلا ثيداحألا عمج نم همايأ ىف ءاهقفلا بوقعي هب رمأ دق ناك ام ىلإ ريشي وهو

 ىبأ نبا دنسمو رازيلا نئسو ًاطوملاو ةجام نبا ادعام حاحصلا بتك ىه « ةرشع تافنصم نم

 نم لعجيو ةبلطلا ىلع هسفنب اهيلمي ناكف هل اهوعمجف « ىقهيبلا ننسو ىنطقرادلا نئسو ةبيش
 . ةينس ةافاكم اهظفح

 وهو « لحرملا نب كلام مهدهع ىف هب ىقتلن ريبك رعاش لوأو نيينيرملا رصع ىلإ ىضمنو
 ب م ١؟ هوه فو قحلا دبع نب بوقعي اهدهع لئاوأ ىف اهئيطالس مها رعاش

 : م 1؟!./ه 758 ةنس (7شكارم ةئيدم هحاتتفاب هعهي هلو (م 1؟مالاه همه

 اَمَّلو اًمِسْبَم هنم َحلمأ تيأر امف هنع ,ناركأل تمس ع
 امن هنأ يف ٌنيطلا عجرو ةةرهز ناعسبلا حبق 1 ع

 املع هتادْرأ ىف قّربلا فّرطو جدا ٍصيمف ىف حبص قشنا م خت
 امعن دق نيّدلا ُداَوفَو اهو تحتت دق ناوضرلا َةنَج هل تحضأ

 امكح نمو .ايثالا ىلو نم ٌريخ اي هب تدِعَو ام اذه ل لمحلا
 اميسق ىذلا ظحلا كل فعاضي ركشاف  هدّعاو ناك ادعو هللا فلخُي نا

 امّيْشلاو ٌيفلا اياجّسلا هاّبْح ْنَمِو ُهَدرفأ لضفلا عيمجب ْنَم ٌكاحبس

 دقف « ديجمت مظعا ىربكلا ىصقألا برغملا ةنيدم شكارمل ىنيرملا بوقعي حتف دجمي وهو
 ىلع ةجهتبم حدصت ريطلاو « هتارهز نع قنوملا ناتسبلا حتفتي 5 « ناوكألا هحتفل تمستب

 رعاشلاو . ميظعلا ميعنلا اذهب نيّدلا داوف معنو «٠ سودرفلا باوبأ هل تحتم امنأكو هناصغأ

 هللاو « ركشلا ةفعاضم الإ هعم هعسي ال ام « هبر نم هلومأع لك بوقعيل ىقحت نأ هللا دمحي

 بوقعيو . ةفيرش ةميشو ةيجس لكب هابحو لضف لكي هدرفأ ذإ دمح لكب ريدج هالع ىف لج

 هسفن دصر هنأل نكلو « شكارم هحتفب ال ءانثلا اذه نوقحتسي نيذلا نيملسملا نيطالس نم

 عبرأ ةنس : تارم عبرأ قاقزلا هشيجب مه زاج دقو « نابسالا ىراصن داهجل ىبرغملا هشيجو

 ناك ةرم لك ىفو « دحاو ماعب هتافو لبق نينامثو عبراو نينامثو ىدحإو نيعبسو عبسو نيتسو
 لك ناكو « ةيسلدنألا ةوُدْعلاو ةطانرغ ىف نيملسملاو مالسالا زعا كلذبو « اقتحس مهقحسي

 كلملاو دهاجملا ناطلسلاب ىمسي ناكو . ةيضار سفنب رمحألا ىنب نم اهنيطالسل همذدقي همئغي ام

 : (ه الهو - !/59) نانع ابأ "7-نمتسي ىلاتشقلا هللا دبع ىبأ ىضاقللو . هبرل دباعلا

 م ىهرغملا غوبتلا ف . 0 ىبرغملا غوبنلا رطظنا )١(
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 ىفكو مكنم لبحب ىماصتعا ىِبْسَح َْح اَقَكَو دق هيفك ىدن اًمامإ ايأ
 افرص الو رشب انس ىنع دص ام كلم نع دّضقلا هْجَرو ةفرصأ فيكو

 انش ىئانّض نم ىلهب تدجو الإ هبلطت ىنضأ امب توكش نإ ام
 (')امنو امو ةسنئف ارطو ىضف لإ لما , ىيهتنم هيلع تفكو الو

 (')اهنربتا مذجل هذه تضقنتا امهم ةفراع كديدجت هن موي لك ّش

 انلس ام ركشب هل ماقي ىتح |اَذَي حيي ال نأ ىري نمم سيلو
 ىتنأ ىبسحو « سانلا عيمج ىلع ضافو لاس دق كيفك ىدن نإ نانع ىبأل لوقي رهو /

 ىناقلت امئاد تنأو فرصنأ فيكو كدصق نع فرصنأ نلو « ةيقاب ةدومو دهعب كنم مصتعا
 ارطش ىل تققح الإ المأ كيف تلما الو ء هنم ىتتيفش الإ انض توكش امو باحرتو رشب

 (رخا اناسحإ فناتست ىتح ناسحإ ىضقني امو ناسحإو ةفراع كنم ددجتي موي لك ىفو « هنم
 نانع ىبأ رعاش نانملا دبع نب دمحأل درفنسو. اركش لضف ىلع رظتنم ريغ كلاضفا مدقتل كنإو
 : ©9الئاق ىنيرملا سراف ابأ .حدمي ىكوبشلا دمحأ نب دمحمو . ةمجرت

 (©9ُهلمانأ اهاودجب اهيلع تداج  هتحاس ّمأ نم ىذلا ماما وه
 '"ةلهاوص ملع ىل اع هيلإ تراس هتباجإ نع الهج فلخت نمو

 (0هلئاعم ايلَعلا نع هتلقعو  هّمئارج هتصقأ هنع ىذلل لق
 ةلما كايند ىف تنإ امب ىلطحت هعلاط تنوميملا كلملا ةرضح 7

 هلئامش ىوقتلاو نْوّصلاو ملحلاو 2 هتميش فورعملاو حفّصلا هعْبطف

 هوزغتف هتباجإ نع فلختي ىدذلا وه لهاجلاو ع هاياطعب هدصقي نم رمغي ىدذلا مامالا وهف

 ةنايصلاو ملحلاو فورعملا عر هتميشو نارفغلاو حفصلا هعبط ذإ هلاما هل ققحتتو ايندلا هل مستبت

 ىداو ىف نييلاغتربلا نييو مهنيب ىربك ةكرعمب انيقتلا نييدعسلا رصع ىللإ ادلقتنا اذإو

 نييلاغتربلا شيج دوقي ناكو م ١ها/8/ه 945 ةنس ريبكلا رصقلا ةنيدم برقب نزاخملا
 ع دمحأ هوحخأ ةكرعملا رضحو اضيرم ىدعسلا كلملا دبع ناطلسلا ناكو نايتسابس مهكلم
 لتقو « مهرثكأ ريمأ , فلأ ةئام ناك لئاق نمو افلأ نينامث ىلاغتربلا شيجلا ناك لئاق نمر
 | روصتملاب بقلملا دمحأ هوخنأ ىلوتو كللادبع ناطلسلا ىفوتو ةكرعملا ىف مهكلم

 )١( اهاياطع : اهاودج . دصق : مأ (4) . ابرام : ارطو ,

  030هليخخ : هلهاوص (5) . فئاتما : فنتتا  ةمركم : ةنراع .

  5هتسبح : هتلقع (59 . 771/7 ىبرغملا غوبنلا .
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 نب دواد ةديصق اهنم « ةريثك دئاصق اهيف روصنملا ةلوطبب ةداشإلاو ةكرعملا هذه ىف ءارعشللو

 : 0لوقي اهيفو ؛ ىغوغدلا معنملا دبع
 مذا ..س 7 : د , 00

 "”نفاوصلا تايكذملا تاقباس ىلع 2 نئانكلاو ابظلا نيب ام رثعتلا انج

 تزاخملا ىداو دنع نايطْسييِسك 1 ناك نإ شيجلا ديفي اذامو

 (") ئافسلا تارحام نع ايدلا لثمك هدو دج نينرغما وحن بارسي

 نواطتل ال ٍءرمحلا َشكارمل هنيغو تاهجلا كلت ىف ميخو

 ندايملا طسو تكاعمحشلا قنا ىروس اهدوقو سيل ءاجملا - تبشو

 نم نينموسلا ىديأ نينح "روحو 0 سس 35

 ةيتفلا ليخلا تاقباس ىلع ماهسلا نئانكو فويسلا اهبلجت امئاد رصنلا رامث نإ لوقي وهو

 لظ دقو « نزاخملا ىداو دنع نايتسابس لثم هدئاق ناك نإ شيجلا ديفي اذام نّحلو « ةحراتلا

 هنيعر تاهجلا كلت ىف ميخو © : طيغا تارخخام ٍنفسلا نم دارجلا ر ابدلا لثم درت ندب

 دل ملا < روصتلا شسويج اهتضاخ ري 5 ةكرعمو . نيزختسم . يحال 0 باقع

ستو رو ادعت ةنس رما دقف « نادوسلا "داي بونجلا ىف اميإو «لامشلا 7 ىف )
 زيهجتب نيع

 ىف ىقلأ نادوسلا ىف لغوتو : دالبلا نم م كلذ ريغو «تاوت ميلقإ ىلامش .يراروجيت ميلقإ
 : روصنملا داوق دح[("

 ىمظيشلا لوشي حفلا !ده ىف هلودلا هل ترا ريزك بدي ه رجح

000 
 دا ةواسألا ىملمأ 5 اين رحل لا سس مهس

 عت لآ

 درب مهنا ند تعني ار

 2 52 نأ ىلإ ارماقتسا امو

 )١( ىبرغملا غوبتلا 57/6 .
 ّ فويسلا : ابلظلا . ةرمث : انج (؟ : 9رعيج نئانكلا

 ' هحراقلا ليحلا : تايك دما : ماهسلا ءاعو : ةناتك

 . برحلل ةيهاخلا ديري : نفاص عمج نفاوصلا
 . ءالا تقش : ةنيفسلا ترخسم . دارجلا : ابدلا

 . نويلاغتربلا : زيقدربلا (:)

 دوروم لينلا رحب ثيح مهو اوم

 نوقع تول اهادنب اًتعاوص

 ا"”دوصرم ِنرَقلا داؤف ثيح ضقني

 ("0ديقعتو ثفن اهعم ديني ملف

 (ة0دئامألا سلا تعرشأو ضيب

 اا ىجيطلا مرا ني 4-3 بألا ىئناولا 00

 رك



 مهو - مهياصأ ذإ نيينادوسلا ىلع ىضقف برغملا نم بصنا امهس ناك روصتي ىنظيشلاو
 رم ثفنت امو ىودملا مفادملا راذنإ اوعمسي ملف ؛ . ممصلا هيشي ام -- ليلا رهن ىل اع نودشاح
 « تاذيوعت الو ثفن مهعفني ملف مهتمكح دوسلل تلطبأ عفادم « ةلتاق فئاذق نم اههاوقأ

 مجرتنسو نوريثك روصنملا ءارعشو . نيعناخ اوملتساو حامرلاو فويسلا مهتموق ام ناعرسو
 . ىضاقلا نب دمحأو ىلازولا هيرعاشل

 ىفوتيو « ءارعشلا كلذب هأنهو ؛ نييلاغتربلا ىديأ 0 اليصأ ةنيدم ىلع روصنملا ىلوتساو
 شئارعلا ةنيدم نع - نومأملا وهو - مهدحأ لزانتيو ؛ مكحلا ىلع هدعب هدالوأ عزانتيو

 نياغت لا ىديأ نم ةجحنطو ةتبس لع اولوتساو . ةيدهملا ةنيده اهنم برقلاب مط اوسسأو نايسالال
 : نابسالاو نييلاغتربلا ةمواقم ىف ةفوصنملاب سانلا لمأ قلعتو  رومزأو ةديدجلا ىلع اولوتسا ا
 ما109/مه 8 ةنس ديشرلا ىولعلا ناطلسلا اهرّمد نأ ىلإ ةلدات ىف ةيلالدلا ةيوازلا تشمعتتاو
 اهخويشو ةيوازلا هذه نم مهأو . ساف ىلإ ىسويلا ريب بكلا اهرعاش مهتمدقم ىفو اهحنويش لقنو
 تاعامج هعمو - ىدصت ىذلا ىشايعلا دمحت هللا دبع وبأ ىفوصلا خيشلا نابسالا ةمواقتم ىف
 ةنس ىفوتو ةديدجلاو رومزأو شئارعلا ندم مهتم صلخف « نابسالل - نيدهاجملا نييئادفلا
 رصقلا ةنيدم ىلع - دعب اميف - هلاجر دحأ ناليغ رضخلا ملوتساو م 145 مه 1
 داهجل هل بعشلا ةبحم اروصم ىتالكملا دمحأ نب دمحم هلا ديع وبأ لوقي ىشايعلا ىفو . ريبكلا
 . ()0فيحلا نيدلا ءادعأ و هئادعأ

 برغلاو قّرشلا هنحص ىف هلقتيو بكرا هب ريسي مكتع العلا ثيدح
 0 هلل نم ىَقلزل هب لاقت ملسم لك ىلع ضرغ مكبحر
 ©7ْب'س امل مانألا ىف ىجايدلا موجن ةعيفر لوصا نم معيفر تنأو
 3 كشلا هقفأ نع مكب ىلجت هنيد ةصان هللا لوسر ع

 ىف اونغت كلذك ىبهذلا روصنملا تاراصتناب ىدعسلا دهعلا ىف اليوط ءارعشلا ىنغت اكو
 (م 1771//ه ١18 -ما77/ه84١١) ىولعلا ليعاعتإ ناطلسلا تاراصتتناب ىولعلا رصعلا

 م1584/ه96١١© ةنس زيلجنالا نم ةجنطو م١18/ه١9١١ ةنس نابسالا نم ةيدهملا درتسا دقف
 دادرتسال ناكو . م17../ه117١1 ةنس اليصأو م599١/ه١١١1 ةنس نابسإلا نم شئارعلاو
 اهيلع نايسالا ءاليتسال ىسالاو نزلا ةدش نم اوناك ذإ بعشلا بولق ىف ةريبك ةحرف شئارعلا
 اوسبلف ليعامسإ ناطلسلا اهدرتسا نأ ىلإ مهلجرأ نم اهوعلخي ملو « دوسلا ةيذحألا اوسبل نأ
 اروحم ليعامسإ ناطلسلا دي ىلع اهتداعتسا نم مت امو شئارعلا ةنيدم تذختاو . رفصلا ةيذحألا
 . ةعامج : برس (7) 000. 94/6 تيراث نيال ىناولا (0)
 هه



 هصختسو ىناتعوبلا دحاولا ديع ساف ىتفمل ةقهت كلذ نم ؛ هتاكهتو هحئاذم هلوح نم رودت

 هرتسا 6 نابسالا دي نم ةتبس درتسي ىتح ليعامسإ سوسج مالسلا دبع هراثتساو . ةملكب
 ٠ 2)لوقي « شئارعلا

 الاه دق ىذلاب مكيلإ وكشت ' اخاوقأ ٍةَتْيس لزانم تسفر
 الام ىذل اوضقاف ٍةجنط عم ةجاح شئارعلل متيضق دقلف
 الاب قاثولا نم كفي اذ نم اهراثب نيذخا اونوكت م نإ
 اهلايبج نيلزان مهارت ىتح الجاع ةعاجشلا ”لهأ اطل ثَتباف

 تالوطبب اهيف اديشم شئارعلا ةكرعم اهيف روص ةزوجرأ ىرذوشلا دمحم نب فسويلو

 : ©ةيبرحلا ةطخلا فصو ىف هلوق نمو « نيدهاجملا
 لجادلا عمتمل ىَسْرْلل لياقم لحاسلا ؛ ص رأ شيجلا فصن لح دق
 ذالقلا قوط اهرّساب اهقوط ذالبلا روس لع“ لح هفصنو
 مشاه ميلعلا رسمألا ةدض و مهلهذأ أم ”انكلا ىأر امل

 يضابح اهب تراد ةقوثرم محل ٌبكارم ىَسْرَْلاب ناكر
 ماهسلا لثم فروز ىف : اوسلتحتاو عالطظلا نج 8 نيس دقو ليللا اويقترا

 « مهنقس ىلإ متعملا سمادلا مالظلا ىف مهتلمح قفقراوز 8 ةسلج ةلمل أورف مهنإ لوقي وهو

 ادعو نمل مجرتن نأ اني ىرحو . فيخملا بعرملا توملا هجو نم نيراف طيخا ىلإ اهب اوراطف
 . مهلا ةمجرتلا

 عابنز ان: ز ©"0نبا

 فغش مث « نارقلا ظفح ىتح باتكلا ىلإ فلتخا . ىدنشقلقلا لوقي ؟" ةجئط لهأ نم
 نب حتفلا هل مجرتو « ةيوغللاو ةينايبلا اهمولعو ةيبرعلاو ةينيدلا مولعلا نقتأ ىتح ءاملعلا تاقلحب
 برعلا قئاقح ققحتو « اهزاحو مولعلا ىوح » : هب فيرعتلا ىف هلوق نمو « دئالقلا ىف ناقاخ
 حضاو ظ ج العلا قفوم م بطلاب ملاع هنأ فاضأو 0 اهزاجرأر اهدئاصق ىورو « اهزاجمو

 بطلا اهنم راتخاو لئاوألا مولع ىلع عالطالا ىف عسوت هنأ كلذ نم مهني دقو . « جاهنملا
 تراتحا  ةجنطب ايضاق هراتخت نيطبارملا ةلود لعج امث ةينيدلا تاساردلاو هقفلأ قمعت 5 هقمعتف

 هللا ديع ذاتسألل ىبرغملا غوبنلاو اهدعي امو 7١/١ تيرات . 841 ىفاولا (1)
 . دمحم هنبال ضايع ىضاقلاب فيرعتلاو ٠١1/١ نوتك . 845/7 ىفاولا (0)
 . ( طابرلا عبط ) ةفيرشنب . د قيقحت ل 0 نبا ةمجرت ىف رظنا د

 *هأ



 فيرعتلا ىلع هرصق ىذلا هياتك ىف ضايع ىضاقلا نبا ىكحو . ةتيس ىف ايضاق اضايع هتيدص

 امهنيب عقو ربكلا ىفو « ريبك ءاخنإ ةبيبشلا ىف هيبأ نيبو هنيب ناك عابنز نب نسحلا ايأ نأ هيبأب

 لدي ام كلذ ىف ىفو . هل لضفلاب عابنز نبا فشرتعاو هبتاعف « هءاس الج هنع اضايع غلب ذإ عماقت

 ةيسلدنألا ندملا ضعب ىف ايضاق نوطبارملا هلقن امبرو . هقلحت نسح ىلع -- هوجولا ضعب نم -

 « نابسالا ىراصن ىلع ةمخض تاراصتنا مهداوق اهيف لجس ىتلا كراعملا نم برتقي هلعج ام

 نيفشات نب فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ وبخأ ةشئاع نباو ركب ىبأ نب ريس : ماظعلا مهداوت نمر
 تاحوتفو داهج مهنم لكلو « ىلدزمو هللا دبع دمحم وبأ ةمطاف ياو جالا نب دمحتو ميمت هوخأو

 مت حتفب اهونم نيطبارملا ةلودل لاطبألا ءالّوه نم الطب ادجمم عابنز نبا لوقيو « ةميظع

 : هدي لع

 ©) ليَذلا اعقلاب طّخلا رخفيو لّلِخلا ىف ُفويسلا ناصت اذل

 ""لجرلاب بورٌعلا ةةعتفلا رب 0 اهضباّرم ىف ليخلا مّركتو

 (©) |فقملاك مءاهسلا ىهمتو ىنحا وأ بجاوحجلاك عبنلا فطقيو

 (9ّلحلاو عوردلا نيب رّيمخ  اذإ ىمكلا َةَرُملا رشيو

 )لّهنلب تايرْلا تفرشأ م دالبلا َتْرُت هب ٌمك
 ©0لَجّولا نم مهللاطبأ بولق تألم ده مورلا هل تّدَه

 © لبج ىف دوعصلا اوقاطأ امو 2 قفن ىف جولولا اوقاطأ امف
 | ولطالا ىف ٠ نكلم لاصف ىرَج ممزضم حاسسراو م

 داوعأ فطقتو ع : اهربو اهفورعل ا لجرلاب ةميركلا ةاتفلا رب 4 اهطبارم ىش ليخلا مركتر

 ءادعألا رودص ىلإ ددستو ماهسلا ققرتو « بجاوحلا ساوقاك اًييسِق حبصت ىتح ةنيللا عبنلا رجش

 اًحوهو ب رخا م عاجشلا رثوي رصنلا اذه لثلاو 6 بولقلا ىلا ةئئاقلا نيعالا ماهس كسل َ

 تكردا نيبم حتفل هنإو « ةسافن رثكأ هرظن ىف عردلا نإف « ةرخافلا ةلحلاو عردلا نيب رّيخ اذإ

 : ىمكلا . لاتقلا ةدشو برحلا ةدش : ةرشلا 5١( ضرأ : طخلا . فيسلا دمغ : ةلخ عمج للخلا (1)

 . عاجشلا 2. حامرلا : انتلا . ةيطخلا حامرلا اهيلإ بسنت تناك
 ليخلا : تابرقملا . اهرآث اهل تكردا : دالبلا ترأثأ 3:0 . ةداحلا : لبذلا

 . لوألا برشلا : لهنلا . ةليل لاوط ىشطعلا ةليمجلا : بورعلا . اهماتم ىكامأ : اهضبارم (0)

 عزفلا : لجولا () . ةليصألا
 . لوعدلا : جولولا (0) .بجاوحلاك ةنيل هنم نوصغ فطقت رجش : عبنلا ()
 . ةرقبلا وأ ةقانلا دلو : ليصف ممج لاصف (8) .ددستو ماهسلا اهنه ققرت :ىهمت

 هل



 ةميركلا ليخلا فرشتست 15 ةيلاوتم احوتف هب فرشتستل اهنإو ؛ اهئادعأ نم اهراث دالبلل هب
 قحس دقلو « اهمامأ ةأجف هارت ذإ هنم لهنتس اهنأ ءاملا ىلإ ةئماظ ةليوط ةليل ودعت تلظ ىتلا
 ىف دوعصلا الو قفن ىف لوخدلا اوعاطتسا امف عزفلاو لجولاب مهلاطبا بولق الم اقحس مورلا
 نورثعتي لب « ريسلا نوعيطتسي الو « لحو ىف نوريسي قون دالوأ وأ لاصف مهنأكل ىتح لبج
 ع نيطبارملا كراعم نم ىرخأ ةكرعمل اهروص ةيناث ةلوطبو . رسألا كابش ىف تارشعلاب نوعقيو
 : لوقي اهيفو

 00 طقر حامرألاو قفدت لوادج فويسلاو مهنع برحلا لّس

 ضيقت - مورت اميف - هنكلو ٌددمت - دايجلا مقو نم - ضرألابو
 00" خت قعاوصلاب نكل َضِخْخاَوُم ٌبئاحس رافلا عّقتلل قفألابو

 (9/ نيحَم كسملا نم ْتَلُع امب ٌموسج اذّصلا نم ديدحلا تحت ْتكِهَس دقو
 رشحت ثروعرلاو اهيف حركت ىلا لع قالا [ضييلا تفر
 0 ضخصضخت موق دابكأ ىلإ ضاخت ةقارم ٌءكلمد الإ ىرت تسلف

 مهيديأ ىف فويسلاو ٠ مهسأبو نيطبارما ةعاجش نع برحلا لس لوقي عابنز نباو
 تحت ضرألاو « اهب ةخطلم اطقر ليحتستو اهكولت حامرلاو « ءامدلاب قفدتت لوادج اهناك
 بئاحعس راثملا رابغلل قف لابو : ايط ىّوطت عقاولا ىف ىهو ع ددمتت اهنأك مهليخ رئاوح

 ديدحلا تحت لاطبألا ماسجأ تريغت دقو ىبرحلا داتعلاو ةحلسألا نم ةكلهم قعاوص لماوح
 ءادعألا قانعأ ىلع تلس دقو فويسلا مهيديأ ىفو « ارارم كسملا نم هب لسغت امب ًادصلا م

 نم اراهنأ الإ ىرت تسلف « ضيضحلا ىلإ سوءرلا ىوهت امنيب اهنم ىوترت نأ ديرت امناك
 . ءادعألا دابكأ ىلإ مَحَتقَت ءامدلا

 ىلإ عابنز نبا ةمجرت ىف فيضي نأ نايقعلا دئالق بحاص ناقاخن نب حتفلاب ايرح ناكو
 ناك لقألا ىلعو « سلدنألا ىف ممل ىرخأ تالوطب نم هفصو ام نيطبارملل نيتلوطبلا نيتاه
 امهحدمي نيذللا نيدئاقلا ركذي نأو نيتلماك امهركذ نيتللا نيتلولعبلا ىتديصق دروي نأ ىغبني

 لزغلا راعشأل انضرع ىف ٠ ابنز نباب ىقتلنسو « نيتيبرحلا امهيتعقومو هيتديصقب عاينز نبا

 . ةيرعشلا هتيصخش حضنتل ةعيبطلاو

 . .لسغت ؛ ضحرت . لهتلا دعب ىزناثلا . رمنلا لثم عنب هنولب ناك ام : طقرأ عمج : طقر 03

 . قانعألا : ىلطلا , فويسلا : قاقرلا ضيلا (5) . كولت : ضنضتت

 1 ببرش عرك . لماوح : ضحاوم . برحخلا رابغ : ممنلا 52

 : ضخضخت . محتتت : ضاحت . ةلئاس : ةقارم (د) . لمحت : ضخست
 مهدايكأ ىف ضوخت برشلا : تلع . هتحئار تريغت : ءىشلا كهس (9)



 سوح دا

 ما١٠/ (ه ه٠.٠ ةنس سافب دلو « سوبح نب هللا دبع نب نيسح نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 ىف اننفتم حبصأ ىتح « ءابدألا سلاجمو ءاملعلا تاقلحو بيتانكلا ىف هابرمو هّوشنم اهبو
 : ةرتف اهب لظو ناسملت ىلإ لحرو « هابص ىف ةركبم هتيرعاش تحتقتو « ناييلاو ةغللاو مالكلا

 هتاعج تاهّرت هنم تّدنو « مهئارعش ةعيلط ىف حبصأو نيطبارلا دهع ىف شكارم ىلإ داعو
 ىلوتساو نيدحوملا ةلود سسْوم نمّوملا دبع مجن الع نأ ىلإ اهب لظيو سلدنألا ىلإ شكارم حربي
 اهيقلي ناك ىتلا سؤردلا مزلو « اهنطوتساو اهيلإ داعف م 5١١"5/ه ه١4 ةنس شكارم ىلع

 لوأ اهلعل نامجلا ملظن ٠ بحاص اهدشنأ ةديصق هيدي ني ىقلأو : هعايتاو هبالط ىلع نمُوملا دبع

 : لوقي اهيفو « هل هحئادم

 الالم 0 ادعم مولعلا جين ىدتغا اندّيس ىدهملا ةفيلخب

 الّيْخَي نل ترصبأ ىذلا اذإف اهيرت سدقملا هن رضح تيفاو
 الدسم اهاِضَتقُم نع ىّرَت نإ ام ىتلا قتلا بهاذم لك تعمر

 الّصفمو اليْجُم ىلاعملا ىبأ»و هلوح قّهَفَي ّئسوطلاب تصبو
 الئقنت نأ - َكْيِو - رذحاو لوقلل عمتساو ةّيسلا هترضحب قحللاف
 المكت نأ ىف حاورألا ةداعسو 2 اّسعّم ايدلاو نيدلا لامك اهيف

 فصيو « ىدهملا ةفيلخ نمّوملا دبع لضفب اللذمو ادهمم حبصأ مولعلا جهن نإ لوقي رهو
 : لاي هب طيحي نأ نم عسوأ نموملا دبع ملع نم اهب هار ام نأو ع سدقم اهبارت نأب هن رضح-

 اهبهاذم نع لودعلا زوجي ال ىتلا نيدحوملا ةوعد نم قحلاا بهاذم لك هنئم عمس هنإ لوقيو

 ديرما مامإ ىنجلا لادلا ىو عقل يلا هيو ىسوطلا لاخلا رب امقكو « اهم
 . اًعم ايندلاو نيدلا لاك كل ققحت ىتلا هتوعدو هترضحبو هب قحلاف « بقاثلا هركفو

 ( مهتوعدو نيدحوملا ءىدايم ةيعاد اضيأ ناك لب 4 ابستحمف نمُوملا ديعل احدام نك يمل كلذيو

 « هتانكسو هتاك رح ىف همزلف « هرعشب فقسعشي هموملا دبع ناكو « هتيعاد وهو « هرعاش وهف

 هلو م 5١١+/ه ه1 ةنس ةياجبل هحتف ىف هعم هارن ام وحن ىلع « هباكر ىف ناك راس نإو

 رفاسملا دازو غ فلا/ ىشك ارملا كللملا دبع نبال

 دومحتم . د قيقحم ناطتلا نبال تامجلا ملظنو ناوشحل

 ىشكارملل بجعملاو 174 ص ( توريب عبط ) ىكم
 ةعيط ١ رابألا نبذ ةلمكتلاو آى ص ( ةرهاقلا عبط (

 كه

 44١ص ةيحد نبال برطملاو ٠١55 مقر ( اريدوك
 ( توريب عبط ) ةالصلا بحاص نبال ةمامالاب ّنللر
 ىصقألا برغملا ىف ىبرعلا بدألاب ىفاولاو ١/ ص

 ىبرغملا غوبتلاو و١١ - ة/أ تيواث نبا ذاتسألل

 . 194 2. ؟/# ,رالو/١ نوتك ذاتمألل



 ")شوو لباذ كرماب اطسو جوملا حايرلا كتوعدب تفصع

 جوجام هّدَّس ىف اهب ىَفْسَي ١ ةباهم ودعلا ىلإ كتمّدقتو

 امهنأو جوجأمو جوجأي نع فهكلا ةروس ىف ءاج ام ىلإ جوجامو جوجل ريشي وهو
 : هنأش لج لرقي ( مهداسف مهنع عفريل نينرقمْلا ىذ ىلإ وعجل مهموف نأو ضرألا ىف ثنودسفم

 نأ ىلع اجرخخ كل لعجن لهف ضرألا يف نودسفم جوجأمو جوجأي نإ نينرقلا اذاي اولاقإل
 نمُوملا دبعب نوثيغتسي اهلهأ لعج ةياجبب لح اريبك اداسفإ ناكو ضاَذَّس مهنيبو اننيب لعجت
 مساب ةراتو جوجأي مساب ةرات زيزعلا نب ىبحي رعاشلا ىمسيو « ميمذلا داسفإلا اذه مهنع عفربل
 لاوش رهش ىف لبقتسيو «٠ شكارم هتمصاع ىلإ دوعيو « ةباجب نموملا دبع حتفيو . جوجأم
 هذهب سوح نبا هحدتميو « شكارم ىلإ ةبطرق نم هلقنب رمأ ىذلا نامثع فحصم هه١ ةنس
 : ةديصق نم ادشنم ةبسانملا

 دَتقلا هدجوأ ذإ هيلع مكتبكإ فحصملا ركشيس
 1 هتوص نع مكل ناك ام ام امثع يروتلا ىذ فنحصم

 ُدْعَولا - برتقاو - ىتأ نيح هريغ اسوم ائيش راها ام
 دجو هب المكل ناك امو اًمحارطا ايندلا متعسوأ
 دولا قافشالا ِهِّيِنُي الو مكن فطعلا هيلع ونحي
 دنزلا اهب فكلل حمسي 2نكي ملا ةّيلِح هومتسبلا

 ةيشحن هنوصل شكارم ىلإ هلقنو هب هتيانع هل ركشيس فحصملا نإ لوقي ذإ غلابي وهو
 هسنوم هذختأ دقو « هيف ولتي هيدي نبي وهو دهشتسا ىذلا نامثع ىفحصم وهو « هدقف
 ميدم ىف هتاغلابم هتعفدو . فغشلا ربكأ هب نوفغشتل مكنإو هتايح نم ةريخألا تاظحللا ىف

 هلو . هيلع قفشيو هّدوي امئادو « هفطعب فحصملا ىلع ونحي هنإ لوقي نأ ىلإ نمّؤملا دبع
 تيبلا ىف سوبح نيا راشأو « طرفأو تاغلاملا هذه لثم نم اهيف داز ىرخأ فحصملا ىف
 دعت مل ثيحب ةسيفنلا رهاوجلاب امهتيلحتو فحصملا ىتفدل نموملا دبع ديدجت ىلإ ريخألا

 ثاغتساو سلبارطو ةيدهملا ىلع اولوتسا دق نامروتلا ناكو . هلمح عيطتست ةدحاولا فكلا

 )١1( حتر جيشو . فيس لباذ .



 نيجراخلا ةيسنوتلا ةيقيرفإو رئازجلا ءارمأ رافظأ هب ملف رارج شيجب مهاَبلف نمّرملا دبعب امهلهأ
 ةيسنوتلا ةيقيرفإ لحاوس نمو اهنم نامرونلا درطو م ١١”ء/ه هده ةئنس ةيدهملا حتفو هيلع
 ىذلا ىديبعلا ىدهملا نيب هب أاهعلطم ىف انراشقم ةيدهملا حتفب س ويح نب هكلهيو . سلبارطو

 9 نامروبنلا سس اهصلخ ىذلا نموملا ديع ناو دمألا - اهئانب 57 أمل 00[ اهأنب

 ةنس ةيدهملا حف نم ئمؤوملا دبع فارصنأ دعب و : ةلمكتلاو ليذلا 8 كلا 22 0 لوقيو

 ناك هنأ ودبيو « اهنطوتساف ىأف هسار لهقسم ىلا داعو ,سويبح ربا هقرأف م ١١ ه؟ /ه هه:

 هر ىف 95 صا #

 رادتسا كالفلا عم مي رماو رخمو رس ّ |ارادتسا كلفلا مم ٌرك مأو  اهايئمو داللا اهي
 ارارقلا ىغبي اذإ مكوحنف ردع نم مكدع رف دق

 1 9 ِ ياو + 0

 ارارق تدجحو الو تنكس ال ىّوضَر مالعا متفوح ولو

 رفي نأ دبال مكنع رف نمو « هرمأ عوط ىرجي كلغلاف ٠ تايبألا ىف ةحضاو ةغلابلاو

 ىف ةخسارلا ىوضر لابج نمُوملا دبع فوحخ ول ىتحو « هكلاسم عيمج هيلع نوئلمت ذإ مكيلإ
 هده هدنع ىري ني قحمي بجععملا بحاصو . ارارق ال تدجو الو ت رقتسا أم ميدق رم ةنيذملا

 . تاعقعقو تاليوهت نم هنمضي امو ىمطافلا زعملا ميدم ىف ءىناه ناب ههبشبيف ةطرفملا تاغلابملا

 « قراط لبج ًافرم ىلإ ةتبس نم قاقزلا ربع نيل ةنس رحخئاوأ ىف نمّرملا دبع قفاري هآرلو

 هدشنا هي لي سس داشنالاب عشا ْنْذآ 3 0 اميظع الافتحا نمؤلا 55 مودع ادن لفتحاو

 د ةروص ةيادطا دجو ١ ًالبات 0 ناك نأ هبسحبو

 القعي نأ هبسح هزنلا وهف هوكاردإ نع سلا هالو ْتَلْرُع
 ىمطافلا زعملا حدمي ءىئاه نبا هنأ اننظل هانعمسو هحودممو رعشلا اذه مظان فرعن مل اننأ ولو

 المي هرمأو « هلالا رس لب هيف كش ال ىذلا قحلل هنإو « ةلادعلا عم هل هليكشتو نامزلل هتيادمل
 ةديصق كلملا دبع نبا هل دشناو . لقعلا هكردي امنإ ههنك كردي نأ سلا ىلع رعيل هنإو ىلاعلا
 ةعيدب راعشأ هلو , ةفسلفتملاو ةفسلفلا مجاه اهيفو . هب كسمتلاو دهزلاو نيدحوملا ةوعد ىف
 . م ١١!/4/ه هال. ةنس ىتح شاعو «رابتعالاو نامزلا مذو لاثمألاو اياصولا ىف

 ٠1خ
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 غ ىاف ةنيدم نكس « ةلداتب ةوارج ةليبق نم ؛ ىوارجلا مالسلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ وه
 , ةئدحملاو ةميدقلا راعشألا ظفنح ىف ةياهن ناك : ناكلخخ نبا لوقيو « هابرمو هّرشنم اهبو

 برغملا لهأ دنع وهو « برعلا ناويدو بدألا ةوفص هامس رعشلا نونف ىلع لمتشي اباتك عمجو
 فسوي هئبأو نموملا ديع هرعشب حدم اهباث ارعاش ناكو « قرشملا لها دنع مأمت ىبأ ةسامحك

 ذنم نمْوملا دبعب لصتأا دقو . م ١؟١١/ه 5٠04 ةنس ىفوت « رصانلا هنباو بوقعي هديفحو

 ةوعد ةيبلتل ةيلالملا بارعألا اهيف ثحي ةديصق هناسل لع بتكي هأرن ذإ ع ١!١هوأه هما ةتس

 : هلوقب اهلهتسا سلدنألا ىراصن داهجل نمّوملا دبع

 رماع نب لاله ايندلا مدق ىلع رخافملاو العلا تاياغب تطاحأ

 اهدادرتساو سويلطب ريرحتب ىرشبلا نمّوملا دبع تءاجو سلدنألا بورح ىف بارعألا كراشو
 : اهعلطم ةليوط ةديصقب ىوارجلا هأنهو كنرلا نبا نم

 مييدلاو انا اينّدلا هب تلان 22 نورقم ةداعس لكب ٌرصن
 اهلحاس ىفو اهيف اولظ نأ دعب نامرونلا ىديأ نم امل ادرتسم ةيدهملا نمّوملا دبع حتفيو

 : اهيف لوقي ةيئاتب ىرارجلا هئنهيو ' الاوط ا اماع رشع ىنثا
 تاتشأ رفكلاو مظتنم نيدلاو طسبنم لدعلاف ىتملا مام ها

 نابسالا ىراصن ىلع ةيلاتلا ةنسلا ىف بارعألا بئاتك نم هعم نمو نمؤملا دبع شيج رصتنيو

 : لوقي اهيفو ةيئارب ىوارجلا هئتهيو « نوقلب صحف ةعقوم ىف
 «راّطخلا انّقلاو ةّيفرْشَلاِب راّهقلا دحاولا نيد تيلعأ
 ©راثألا نم امل امب اًيَرز قراطو تلعف ام ىسوم ءارول
 راهقلا دحاولا نيد رصن نم مهتافف هولّمأ دق ام تممتأ
 راطخألا ىلع محتقم لك نم ٌبراعأ نهقوف ليخ باريب

 ىماف دايز نب قراطو ريصن نب ىسوم ىلع نموملا دبع ىلعي نيح ةطرفم ةغلابم غلابي وهو
 ةيلالملا كارتشا ىلع دهاشلا عبارلا تيبلا اهعم تبثنل تايبألا انقس امنإو « نيميظعلا سلدنألا
 اذه ريغ ىف انب رم اك بوقعي هديفحو فسوي هنباو نموملا دبع مايأ ةرفظملا سلدنألا برح ىف
 ؛ هسلجم حربي ال ناكو « هيدل ىظحلا نمّوملا دبع نب فسوي رعاش ىوارجلا حبصيو . عضوملا

 . 158 ,اهدعب امو 198 017/8 0 بزغملا الا هرعشو هتمحرتو ىرارجلا ىف رظنا ()
 :ةيفرشملا .نعطلا ةديدش حامرلا : راطخلاانقتلا (0) رفاسملا دازو ١١/97 .« 1١76 ناكلخ ىباو ىراذع نبال

 ' .فويسلا ' ةالصلا بحاص نسال ةمامالاب نملار ةعنايلا نوصنغلاو

 . ىأر : ءار (55 ذاتسالل ىصقالا برغملا ىف ىبرعلا بدالاب ىفاولا عجارو

 ( 1/5/١ ىبرنملا غوبنلاو اهدعبامر ١/15١تيوات نبا

 ال



 ديرب هعومج عمج دق ناكو م 9١١ه ه7“ ةنس سلدنألا ىلإ زاج نيح هبكر ىف هارنو
 هكرانبأ عيابف ©« ىفوتو ةطانرغ بحاص نامثع هوحنأ هلزانو ع شيندرم نب دعس نب دمحم ةلزانم

 اههادحأ ىف لوقي نيتديصقب ءانثألا هذه ىف هحدمي ىوارجلا ىرنو . هتروث تهتتأو فسوي

 هيلع نيدرمتملا ىلإ اريشم
 اهاطخخ - تلقت الو - تراط الو رضرأ لكي نيقراملا لات

 : ةيناثلا ىف لوقيو
 ءازوجلا هتاراغ نم جنت مل هئادعأ نم ءازوجلا تناك ول

 نب ودنانرف جوبيبلا ةكرعم فسوي دهعل سلدنألا ىف نيدحوملا شيج كراعم رخخا تناكو
 هدشني فسوي ىدي نيب ىوارجلا فقوو نيدحوملا فيلح رصنلا ناك اهيفو 514 ةنس سنوفلأ
 : لوقي اهيفو « ةنانط ةحدم

 "2ناولملا بقاعتي مكرصتيو ٍنالقثلا فرصتي مكرمأ نع
 نارّودلا ىف كالفألا كرحتت كرسيو ردع ءوسي امبو
 باميالا ةيامحب متضهنو وداهج قح هللا يف متدهاج

 ناقفخلاو نافجأرا ٍةياغ ىف مهيولقو ىلا ضرأ متكرتو
 نايدألا ىلع هل ٌروهظلا بيتك 2< ىذلا ىفينحلا نيدلا مهازغو

 نمؤلا دبع ىف سوبيح نب حيدمو ىمطافلا زعملا ىف ءىناه نبا ةالاغم عون نم نالوألا ناتيبلاو
 - نموملا دبع هدجو فسوي هيبأ ىلع ىفضأ ا؟ - بوقعي ىلع ىفضي وهو . هيلإ انرشأو اني رم امن

 نيحو « ةياجب ىف ةّيناغ نبا ىلع هلوطسأ رصتنا نوح ارارم هحدم دقو ةيسدقلا نم ليلق ريغ
 . راوثلا ضعب ىلع ىضق نيحو « ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىبونج ةصفق حتف نيحو « همزهو هشيج هعفاو
 ىلإ بوقعي داعو ؛ سلدنألا ىبرغب بلش ةنيدم بوقعي درتسا م ١١١ /مه هرمال ةنمس ىفو

 : اهيف لوقي ةديصق ىوارجلا هدشنأو « نيمملا رصنلا اذهب ءارعشلا هآتهو ع شكارم هتمصاع
 مظتناو هب رو رسلا ىلاوت 2 ةايح مامإلإ بايإ
 ديرك «ب مالا ىلجو ايحلا بوص ضرالا هب ّداجو

 ملظلا ىحام ملظلا لصأتسمب تن كلو يخل اًركشف
 ©0ِيَشَلا حافو اهانج باطف تعَرْما ةدلب ىف لح |
 «)ةيلا ماقم هادت ُبْوصو ُكَلَذَع اهراطقأ و و
 مجعلا بوردلا ءارو نم بجت ١ ادِعلاب هشطب نع رهدلا لس

 .اذهلا : مشملا .اهرمث :اهانج .تبصخأ تف مأ 0( . راهتلاو ليللا : ناولملا ٠ نجلاو سنالا : نالقثلا )١(
 امدكلا ىف لوطي رطملا : ةميد عمج ميدلا . همرك : هادن 0 ىف ردبلا : متردب . ثيغلا باكسنا : ايحلا بوص ف
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 , اعيمج مألا ةايح وه لب ؛ طقف هبعشل ةايح سيل - ىوارجلا ىأر ىف - بوقعي بايإو

 تريع ىتلا نفسلل نفسلل اركشف ( هلامتكأ ىف ردب عالظلا ءىبضيو ©« رمهنم ثيغ ضرألا دوجي ذأ

 وحمي نم اضيأ لب « بسحف لدعلا رشانو ملظلا لصأتسم ال تلمح ىتلا ليخللو زاجملا اهب
 ىذلا لدعلا رشتنيو « اهيف لحي نيح اهاذش حوفيو بيطتو بصختل دالبلا نإو + هرونب مالظلا

 نم كيجت ءادعالل هرهق نع رهدلا لسو . ضايفلا مركلا معيو هنودب سانلا ةايح بيطت ال

 نابسالا ىراصن ثبلي منو . ديدشلا شطبلا نم اهقيذي ام ةعجوتم اينابسإ عومج بوردلا ءارو

 بوقعي نأ ملع هلابك كلم نمانلا سنوفلا نإف م ١١ هه هؤأ ةنس اميلا اعجوت أوعجوت 9

 كولمو ابابلا خرصتساف سلدنألا لهأو ةيلالحلا بارعأو ةبراغملا اهيف رفتتسا ىربك ةكرعمل دعي

 بوقعي شيج قحسو . ةلطيلطو ةبطرق نيب كّرَألا ىمسي نصح دنع هعومج دشحو ابروأ
 اميظع ارصن ناكو « ةلطيلط ىتح ىولي ال ههجو ىلع سنوفلا ٌرفو « اعيرذ اقحس عومجلا كلت
 : اليوط بوقعي اهلطببو اهب ءارعشلا ىنغتو نيفشات نب فسوي اهلطبو ةقالزلا ةعقوم ةركاذلل داعأ

 : امهالرأ ىف لوقي ناتديصق اهيف ىوارجللو
 ا ملا فص اع حتفلا وه

 ىعل رّرغلاو لاجخألا زيمت
 ىّدرلا هتعيش شنوفذألا در وأ دل

 ىلألا هباحصأب سيلبإ لعف ىكح
 اوحبصأف . مهيلع اجيطلا ىَّحَر ترادف

 رممْشَت لك مهلا عالثأب ريطي
 اضرلا حلصملا حاصلا مامالا نميب

 ىّرشبلا هب نيملسملا عمت تمعو

 00| هب تباطو ا هب تقارف

 00 ردو سمشلا رهو اهانّس لق

 ()ىربكلا ةشطَبلا ىلإ الهج مهقاسو

 ارد ممدروأ نيح مهتم رت

 0 ذي اًيصلا بهم 7 ائيحط أميشه

 60 هنْطَب ادغ رس نم تكش امف

 ©")ارفكلا لّصاتساف ُمالسالا هقيس اضن

 ىرشبلا هب تمع دقو رثثو رعش هفصوب طيحي نأ نم مظعأ حتف هنإ لوي ىوارجلاو

 تباطو ائسح- هب تنادزاف اًطوهسو اهباضهب ايندلا هريشابت تالمو نيملسملا عيمج ةحرفلاو

 ةلاتشق كلم سنوفلأ دروأ دقف «رمقلاو سمشلا هذوض ره رغأ لع حتفل هو «ارطعر أرشن
 شيرق هتقاذ ام اوقاذف « ىربكلا ةشطبلا ىلإ اعند مهعفدو « كالملاو ىدرلا دروم هراصنأ ةلطيلطو

 تعبشو « حايرلا هورذت انيحطو ءالشأ اوحبصأو مهثنج ىلع برحلا ىحر تراد ذإ ءردب موي
 علاط نميب كلذ لكو . ةرئاط اروبق مهئالشأل روسنلا نوطب تدغو « عابسلاو عابضلا مهنم

 . كالملا : يدرلا "5 : ارشن . لوهسلاو تاعفترملا الم راعو دجنأ 01

 . ءاوخا ىف ريطي : ىرذي . برحللا : ءاجيملا 020 . ةرطع ةحئار

 . نسم رسن : معشق (08) ىف ضايب :ررغلا .ناقيسلا ىف ضايب :لاجحألا (؟)
 . لس : اضن .دايجعلا
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 نم رفكلا هب لصأتساف هفيس ٌمالسإلا لس ىذلا ىضرملا اضرلا حلصملا حلاصلا بوقعي مامإلا
 . ةيقاب همم ىقيي ال داكو هرودج

 ذخوتو « هللا نيدل رصانلا هنبا هفلخيو م 949١١/ه ه98ه ةنس بوقعي راوغملا لطبلا ىفوتيو

 : اهيف لوقي « ةليوط ةديصقب ىوارجلا هئنهيف ةعيبلا هل

 ىفطصملا ّىبنلا نيد اهب اًمُحو ىرّرلا اهب ُهلالا ايحأ ةعيب ىه

 مهتايح سانللو اهدوجو ايندلل لماكتيل مهراتحتا هللا نأ هئابآ ىفو هيف دّدري اًمئاد وهو
 رهدلا نآو فتينخلا نيدلا ةامح مهنأ ددري امئادو « ضايفلا مركلاو لدعلا نم اهيف كوعيشي امي

 : اهعلطم ةديصقب هئدهيف ةيناغ نبا دي نم ةقرويم ىلع رصانلا ىلوتسيو . مهتكيشمل عدصي

 ناعذإو ٌدايقنا كيداعأ بسحنف ناوعأ ريداقملاو بزح ٌرِصنلا كل

 /مه"6/٠ ةنس هتأفو ىلإ هح دمي لظو « ةقرونم ىلع ىلوتسا نيح ىرحخأ ةديصقب هئنهي ؟

 . خ١

 نانملا (أ)دع نبأ

 ( ساتكم لهأ نم « ىجرزخلا ىراصتألا نانمللا دبع نب ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ وه
 نانع وبأ ناطلسلا هسفنل هصلختساو « هناسل لع رعشلا ىرجف « ةركبم ةيبدآلا هبهاومه تحتفت

 لاس ىبأ همعف ماع ةدمل ديعسلا ركب ىبا : نيطالسلل هدعب بتكو « ةعيدب حئادم هيف هلو ؛ هرعاش

 همعف 517 ةنس نايز ىباف م ١5١ /ه ا/55 ةنس نيفشات هيحاف نسحلا ىبا نب ميهاربإ
 ةئس رصنتسملا دمحأ سابعلا ىباف 714 ةنس نايز ىبأ هنباو م 1517 /ه 58 ةنس زيزعلا دبع
 هب هونو . م .١19٠ مه ال97 ةنس هتافو ىتح نيطالسلا عم لمعي لظو م 7١ه لمه ا/الث

 نبا هذيملت فصو نم تيوات نب ذاتسألا هلقت ام كلذ نم « هل اومجرت نم لك هرثنو هرعشبو
 ننفتملا « لفحألا ةودقلا « هرصع ىف رعشلاو بدألا ةيار عفار » : هلوقب هل ىناسغلا رباج
 امنإ هحئادم مهأ نأ ودبيو . « ةينسلا ايازملاب اهيدل صوصخملا « ةيلعلا ةفالخلا بتاك « لمكألا

 : اعم ىحضألا ديعو رصنلاب اهيف هئنهي ةليوط ةديصق نم

 غوبنلاو 51/١ لاجدللا ةرد اضيأو ١1١4/١ ىضاقلا ريث باتك هرعشو هتمجرتو نانملا دبع نبا ىف رظنا )١1(

 ىناولاو 7١5 2غ 1١١5 .ء 4/9١١و 78/١ ىهرغملا 64مل ( قشمد عبط ) رمحألا نبال نامجلا دئارف
 . 141/9 ىصقألا برغملا ىف ىبرعلا بدألاب 22 نبال ساف ةنيدم مالعألا نم لَ نميف سابتقالا ةوذجر
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 ىدلا اهدح وأ ضرألا ٍجاولم كيلم

 ٌريغأ ٌوجلاو لاطحلا ىدنلا مامغ

 ههجوو اموي رديلا ىءارت ام اذإ

 تدتغاف ةفالخلا تنز دقل ىرمعل

 0 الامج ايندلا كب تقارو

 هنإ حتفلاو رخل كيع تكتهو

 ةمصعو اءدر هلل نيدل ٠ تيفي

 حفلا رختتفأو ءايلعلا بتلع هاب

 رمح ةيناق ٍضييلاو اًدفلا ثيلو

 ا امهْيأ ٌراصبألا تريح

 رثنلاو مظنلا اهفاصوا نع رّصقي
 عب ترا

 رشي اهحابصإو حبصص اهماللإف

 را 3 ديلا ٠ هنم . ديلا كل

 مركلا مامغ هنإ « رخفلا رختناو ءايلعلا هب تمس ىذلا كولملا كلم نانع ابأ لعجي وهو
 ىلع علطي نيحو . ىناقلا مدلاب ةخطلم فويسلاو ىدفملا ثيللاو « ةبدجملا مايألا ىف رمهنملا
 يدم لك حبصأ ىتح ةفالخلا ناز دو « عطاسلا ردبلا امهيأ راصبألا راحت ردبلاو وه سائلا
 أهحبصو أدبص اهمالظ أدغ ىتح تنادزاو ايندلا كلب تنسحو . اط هفصو نع رصقي أرثنو أرعش

 وعديو « يذلاو رحنلا كئادعأل مدقي امنيب نيبملا رصنلاو حعفلا كلل فزيل هللا نإو « ايكذ ابيط

 هحدم ىتلا هتديصق اهنم مهأو . سافب هتسردم ةهجاو ىلع نانع وبأ اهبصن ىتلا ةعاسلا فصي

 دسألا ل لزا قو ؛ ريبك لفح كلذل دعي ناكو « همامأ روث عم دسأل عارص اهيف فصرو اب

 يلع مججهي نيح دسألا اهب نعطي ةليدح هانمي ىفو « اهطسر ف صخشابك كلذل ةدعم

 زهجتو ةركألا عم هب رودت «لتاخملا اذهب رفظي نأ ديري دسألا اهب قلعتيو « ةيلاوتم تانعط

 ةلزانل هراضحإو ةالفلا ىف دسألا ديص نانملا دبع نيا اهيف فصيو ةليوط ةديصقلاو . هيلع

  ديرد نبأ اهئتشنم ذنم تاروصقملا ءارعش ةداع ىلع ةبيرغلا ظافلالا نم اهيف رثكي وهو « روثلا

 ركذنو « فينع كارع نم ذنكيحح بشن امو هتركأو لاتحماو دسألاو روثلل هفصو ىف ةصاخو

 : لوقي ذإ دسألاو روثلا نيب ةلزانملا ىف هتايبا ضعب

 00ادبامل ةرضن ٌرظاونلا قار ٌمقاف ٌيفصأ نيتزرلا ُبّيدمو

 "اعد امل هفلِظب راشأ دقلو .ةماسأ لازنل وعدي لازام

 "7ىرثلا ىف تكني رصقلا حاسب ىَمْوأ دقو هعرْصَم ناكم هارأ دقلو

 ىضق ام اًسكع ناكف هالتعا دقو 2 ىَّري نأ ىضقي ٌر_ظلاو هل اَدَعو

 (ىغولا موي ثراح ةمدص كيسنت 2 ثراح نم َةيُدَص هيلع تاج

 . هرفاحب ىرثلا ضقني : تكني (0)
 . برخلا : ىغولا
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 - دمألا ءامسإ نم : ثراح (5) . هباقلاو دسألا ءامسأ نئ* ' ةماسأ (5)



 ()ىوقلا كةهلنم تتهوأو رئزهلا دبل

 رفصألا هنولب رظاونلا قار هنإ لوقيو « هتدشو نعطلا ىلع نييردملا روثلا ىنرقب ديشي وهو
 رعاشلا لاخيو . لازنلل ادادعتسا هفلظب ضرألا تكني ذخأ ىتح دسألا ىأر نإ امو عقافلا
 : نانع ىِبأ رصق مامأ ةكرعملا ةحاس ىف دسألا هيف عّرصيس ىذلا ناكملا ىلإ كلذب ريشي امناك
 اهبجعأ امو « ةيراضلا برحلا موي ثراح لطبلا ةمدص كيسنت ةديدش ةمدص روثلا دسألا مدصيو
 ضرعيو . هناينب ةناتمو روثلا ةبالصل هأوق تنهوأو دسألا دبل اهتدشل ترفع دقف « ةماص نم
 : الئاق « دسألل هتركأ ىف ١ لتاخملا لازن انيلع

 - س 1 4

 لقت نابللا بحور مرابضر

 انقلا فارطأك بان نع ّرعفي

 توط ٍةرئاد فرج ىف لتاخمو
 بّسبس ٍةضيبي لَ اهب ىكحي

 هلقتف اهطسو توما ىشمي

 0 ءامدلاو ائيرص ىسمأ

 ىف اننا فا أك بأن نع

 ىوشلا لبع اهقلخخ نيته بهص 00 و 2 26. 7 وف 37

 "”ابعلا هاح اًبلخم ب ولطيو ضي

 0 هذ هنع جرفنت مل

 00 حولا 0 ىحتشت نإ امو اودع

 7 ىعَس دقو_َفاوطلا اهب ليطي اند
 (©0لطلا كلت نم لام اركس هارتأ

 همف رتفيو ؛ ةنيتم فارطألا ةلوتفم ءابهص مئاوق
 اهلّسأو فويسلا فارطأك ةابشلا ٌداح ابلخم 57 نعطلا ةدش

 ؛ هنع جرفت مل ةالفب ةضيب ىف ماعن دلو اهب ىكحي ةركأ لخاد عاجش ىنف هلزانيو كتاغلا
 اجرع ىكتشت ال ةوق ىف هلمحت ىهو - ةدؤت ىف اهب ىشمي لظيو -- ابوقثو ىوك اهب ذفتأن
 . اهاتف ةديدحب قلْعَيو « ىعسيو اهب فوطي نأ ديري ةبعك دسألا اهبسحي امناكو ا
 ني دم ذاتسألا ةديصقلا دقنو . هثامد ىف قرغيو ( هعرصت ىتح ةدسج قزمت لازت ام
 فصو وهو « ةديصقلا م وضوم ناك اميرو «نانملا دبع نبال ىرحخأ حيئادم اهيلع لعأو غ 5
 . تيوات نبا ذاتسألا اهظحال ىتلا دقنلا هوجو ىلإ ىَذأ ىذلا وه ءدسألاو روثلا نيب ةعراصملا
 روثلا نيب ةلزانملا هذه انل فصو ىذلا ديحولا ىبرغملا رعاشلا هنأ نانما دبع نبال رك ذي هنأ ىلع
 ىف رصعلا اذهل ةفورعملا ناريثلا ةعراصمل امأ ةطانرغ ىف اهتاوحنأو ىه دعت ىتلاو « دسألاو
 . ةعيبدب تايدلومهو تايلزغ ةعئارلا هحئاذم ءأرو كانملا دبع نبالو . ايئابسإ

. 
 ةالفلا : بسبسلا . ماعنلا دلو : لأرلا (5) . دمالا ءامسأ نم اضيا : ريزخأ

)١( 

. 
 جرعلا : ىجولا . هلمحم : هلقت (©) عساو : نابللا بحر -دسألا ءاممأ نم : مرايض

)١9( 

 .رمخلا : الطلا (9) . فرطلا : ابشلا . لسي : وضني (5
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 ('!ىلازوهلا
 هباتك ىف ىرقملا مجرت « ةغبانلاب بقلملا ىبنتملا ناويد حراش ىلازوملا ىلع نب دمحم وه

 حالص تيب هتيبو ةيسافلا ةرضحلاب ءاشنالا باتك نم هنإ لاقو ىلع هيبأل « سالا ةضور ه

 ىلع هبابش ىف ًبكأ دقو « رعشلا ادمحم هنبا ثّرو هنأكو « هراعشأ نم ةذبن دشنأو « نيدو

 اهتفيلمخ رعاش حيصأ اك ةيدعسلا ةلودلا ةاضق نم حبصأ نأ ثبلي لو « رعشلاو هقفلا بتك
 سابعلا ىبأ نع ذأ « هنامز ةغبان رئانلا مظانلا بيدألا » : هب لاجحلا ةرد فيرعت نمو « روصنملا

 زيزعلا دبع هركذو « ةتاتكس ىضاق وهو « قئار مظن هلو وحدلاو كايبلاب ةفرعم هلو « روجنملا

 ىتفم ةلودلا رعاش ىضاقلا هيقفلا انبحاص » : هتع لوقيو « ارارم لهانملا هباتك ىف ىلاتشفلا

 : هرصع ءابدأب اهيف فرع ىتلا هتماقم ىف ىجاهنصلا ىسيع نب دمحم هنع لوقيو « ةرضحلا

 خرملا ركذو رافقلاو هماهملا فصو ىف هتلازج « ديبملا ىبحملا لوقملا وذو « ديبلو ةمقلع وأ و

 ( ىبنتملا ) نيسحلا نبا نع هيف رصقي ال « بيبانألا مّوقم حدملا ىف هرف كلذ ىلعو « راقعلاو

 رعاشلا ةمقاع وأ وهف « رعشلا ىف ةيلع ةبترم ىلإ هعفري ىسيع نباو . « ( مامت ىبأ ) بيبحو
 . ديبيو ىبحي لوقي 5 وا عضيو مفري هرعشو « تاقلعملا ءارعش دحأ ديبلو لحفلا ىلهاجلا

 نيتم حمر رعشلا ىف كلذل هحمرو « رافقلاو ىنايفلا فصوب قلعتيو ةنيصر ةلزج هيف هبيلاسأو
 يدم ىف هرعش روهمجو . بيبحو ىبنتملا نيريبكلا ىسابعلا رصعلا ىرعاش نع هيف رصقي ال
 ترم ىتلا نييلاغتربلا دض ةروهشملا نزاخملا ىداو ةعقاد ىف هتلوطب فصوب هلهتسيو « روصنملا

 نأ داك ثيحب ريسأو ليتق نيب ىبرغملا هشيج مهقحسف - لاقي اميف - فلأ ةئام وحن اوناكو انب

 امظنمو نييلاغتربلل ًالدنجم لوجيو لوصي وهو ةكرعملا ىف روصنملا روصيو ؛ دحأ مهنم وجني ل
 : الئاق هشيج بئاتكل

 هتدمش اموي هاسنإ ال كرمعل

 ٍةييتك لك مادتاإلل سْبري

 0" بعادملا ةمكلا نيب تّرفَس دقو
 "”سيار كلسلا ىف ناجرملا سبر اك

 ةمعقو نزاخملا ىداو ىف كيسحو

 مهلنأب را ءاببا تفرع اهب

 ةسمعاب ْعَّرَقت ثيلغتلا تلاز الف

 سعات رهدلا را ىتح كرشلا اهب

 (49 سئان ضرألا ىف سان ام اًصَعلا ٌديبع

 (0سقاوتلا كلت رايدألا ىف سرختف

 نبال ةردلا باتك هراعشاو ىلازوملا ةمجرت ىف رظنا )1١(
 اهدعب امو ”5/,7ص ىقتنلا هباتكو 577/5 ىضاتلا
 رلغتا ) ةفلتخم تاحفص ىف نونك رشن ىلاتشفلل لهحانملاو

 155/8 1573/١ نونكل ىبرغملا غوبتلار ( سرهفلا
 ةكرخلاو 77/8 2, "تدر" تيوات نبال ىفاولار
 . 5١8/95 ىجحل نييدعسلا دهع ىف ةيركفلا

 داتلا ظيلغلا

 . بتريو مظني : سيري (؟)
 : اصعلا ديبع . نييلاغتربلا ديري : صيع ءانبأ (5)

 . ىراصتلا للع ثيلثتلا ةكليشع كيري ثيلخشلا 5:2
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 ريغ نييلاغتربلا برح ىف روصنملا ةلوطب تعاشاو تعاذأ ىتلا ةعقوملا هذه ىف ىللازوهللو
 * ةينيع ةديصق ىف هلوق لثم نم ةولعبا كللت اهيف دجمي ةديصق

 2 امو طيجلا ربا |اومشجتف

 ةيروصنُم هلق ,يئانك و

 اضراع - - اميه - رافكلا ع تبص

 هناك ميسملا ةابع نك رتف

 رن ةفالخلا قف ىف تلز هل

 نم مجاعألا خم رصتسي لاَ ام 4 نايتسب » لاغتربلا كلم نإ رك دي ىلا زوطاو

 نس باضغلا 97 هاقت

 ةدلا مومسلاب نكلو الطح

 ملقم لومسلا 2 زاجعأ

 ةيبروألا داللا

 ىف اوطقس ,مهنأ اورد أمو ( نزاخملا ىداو ىلإ ىسلطألا طيمخا نيمّسجتم هوتلر ع ةعساشلا

 مهمطقت نإ ديرت عوج باضغ دم اهدوقي روصنملا بئاتك هفحت « ةدلسم عرش جامر نم طيخ

 نإو « التاق اعقان امس هنم اوبرش 2« فويسلاو حامرلا نم الطه اباحس مهيلع تّيص ع امضق

 وعديو « ةريزغ لويس اهب تمر لخن زاجعأ مهنأكو « حيسملا داّبع ىتقب ءىلتمتل برحلا ةحاس
 ىتنثاب ةعقوملا هذه دعبو . هتاكو هداوق نم بكاوكلا هب نحت اعطاس اردب لازي ال نأ ةفيلخلل
 « نادوسلا وزغل - اني رم آ" - امخض اشيج ىدعسلا روصنملا زهج "59448 ماع ةنس ةرشع
 شاعتنا ىف ديعب رثأ ال ناك بهذلا نم لويس هتءاجو ىرخأ ميلاقأو تاوت ميلقإ ىلع ىلوتساو
 : هبئاتك فصو ىف ادشنم ميظعلا حتنفلا اذهب روصنملا ىلازوملا ءىنهيو « هدهعل ايداصتقا دالبلا

 الدصن هعبشي نمي اهفثكيو 2 اهطوحي اولا توملا لمحت تدغ
 رعذلا اهكلاسم نع دص كلاهم اهمزع نكي ل دوسلا ضرأب تلحف

 ركذلا عفني ول ليفلا موي ةعيتو مهب اهعتو نم ناشْبحلا ركذ دقل
 ")رشا كفايسأ كاوان نم لك ىلع ىضق دقف نينمّوملا ٌريمأ ائينه

 © بجُل وذ كنم رطق لك ىلإ اهلي ْثَسَتْسُي حول مدو

 ؛ رصنلا اهعيشير نميلا اهطوحي عيرسلا لجاعلا توملا نادوسلا ىلإ لمحت بئاتكلا روصي وهو

 وأ كلاهم ىأ اهمزع دصي ال ةفيخملا ةرعولا اهكلاسمو ةينادوسلا دالبلا هذه ىف تضم دقو

 ةليفلا ةعقو نوركذي -- لوقي 5 شابحألا وأ - نيننادوسلا نأ كش ال عئاقو ىهو ء تاقوعم

 تضق ليجس نم ةراجحب مهيمرت اريط مهيلع هللا لسرأف « ةبعكلاو ةكم ىلإ ةهربأ اههجو نيح

 ١١( عيرسلا لجاعلا : ماؤزلا توملا (4) . نييلاغتربلا كلم : ناحمايس : ناعسب .

 )١( ةعطاقلا ةداخلا : رتبلا (5) . ةدلسصم : عرش . حامو : لاوع .
 ) )5جيجض وذ فيثك شيج : رجم بجل وذ (1) ةكلهملا : عّقنلا مومسلا . اباحم : اضراع .
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 ةدجوي د امب ةملظعلا حوتفل هذه لثم مودت نأ هل وعديو « ةيأس لغو نا سل روصنلا يق و

 ةديصف اهيف هدشنيو الإ روصنلا دهع ىف هب داحس ىلازوملا كرت امو / ةلسابلا هس ويج نم اهيلإ

 روصنملا رعاش دعي قحب وهو « هتعنهتي عراسيو الإ هنم ىفشيو ضرم هب لزني ال اك « ءاَرغ
 .م 5١٠5١/له ١١١7 ةنس هتافو ىلإ هرصع ىف ىدعسلا

 ىضاقلا نب )دج

 ةنس دلو « بدأو ملع تيب نم « ىضاقلا نباب روهشملا ةيفاعلا ىبأ نب دمحم نب دمحأ وه
 لهني ساف هتدلبب ءاملعلا تاقلح ىلع بكاو « هتادل لثم ميركلا نارقلا ظفحو « ةرجهلل

 قطنمو ةسدنهو باسحو خيراتو بدأو ضورعو ةغلو وحنو هقف نم ةفاتخملا مولعلا مهتاقلح نم

 ةخيشم ءاقلو جحلا ةضيرف ءادال قرشملا ىلإ لحر هرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا غلب املو « ةغالبو

 , مهتازاجإ لمحيو اهئاملع نع ذخأي ةرتف اهب ماقأو رصم لزنو « اهتمثأ نع ىقلتلاو مولعلا

 ىبهذلا روصنملل هيلع ىنثأو « شكارم ىلع دفو مث « سافب هرقتسم ىلإ عجرو برغملا ىلإ داعر
 ةلحرلا ةركف هتدواع 145 ةنس ىفو . هترضحب هقحلاف هتيشاح نم هريغو ىلاتشفلا زيزعلا دبع

 نأ ىأرو « هل نذأف كلذ ىف هنذأتساو ءهحوتفو هرخافمو روصنملا رثام هب رشنيل قرشملا ىلإ
 نابسإلا ةنصارق هعم نمو وه هضرتعا نأ ثبلي لو « ناوطت نم طسوتملا رحبلا قيرط كلسي

 فيلكتلاو دربلاو عوجلا نم ميظع ءالب ىف ماع وحن اريسأ اهب لظو ةلعلام ىلإ هولقنو « مهورسأف
 هادتفاو « هئادف ىلع لمعي ىك ناوطت ماح ىلإ بتكف . « روصنملا هرسأب ملعو . قاطي ال امب

 نأ ىلإ هلبن هادأو « ميظعلا ليمجلا اذه هل لمحي وهو روصنملا ةرضح ىلإ داعو « ريثك لامب

 ترش « ةعئار هل ةريس وهو « روصنملا ةفيلخلا رثام ىل اع روصقملا ىقتنملا » : هباتك هنع بنكي

 ةرد باتك هتنازخل فلا دف « كلذي فكي مو قورز دمحن ذاتسألا قيقحتب نيدلجم 86

 اضيأو « هنمز ىتح ناكلخ نبال نايعألا تايفو بانك ىلع هب ليذ لاجرلا ءامسأ ىف لاجحلا

 هتافلوم قورز ذاتسألا ىصقتسا دقو . ساف ةنيدمب هالعألا نم لح نميف سايتقالا ةوذدج باتك

 ىف ةينأاث ةعومجمب اهالتو مجارتلاو خيراتلا بتك ةعومجمب اهاديو نونفلاو مولعلا فلتخم ىف
 هتافلومب ةعبار ةعومجمو ةسدنملاو باسحلا ىف هتافلؤم ىف ةثلاث ةعومجمو هقفلا ىف هتافلوم

 ةنس ىتح همكح لاوط روصنملا ةرضح امزالم ءاضقلا ىلوتي هقفلاب هرصب هلعجو . قطنملا ىف
 ناك "و م ١56١ة/ه ©١٠١٠ ةئس هتافو ىتح سيردتلل كلذ دعب غرفتو « ةرجهلل 65

 ىف قورز ذاتسألا اهركذ ىلا ةريثكلا رداصملا عجارو سألا ةضور هراعشأو ىضاقلا نبا ةمجرت ىف رظنا ١١(

 ىفاولا رظناو ىقتنملل هقيقحم اهي مدخ ىتلا هل هتسارد نم ةوفصو 7١/١ ىناثملا رشنو ١8 ص ىرقملل

 . "/7٠1 ىصقأالا برغملا ىف ىبرعلا بدألاب نونك قيّتحتب ىلاتشفلل افصلا لهانمو 7/7 ص رشتا
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 ءرسألا ىف ناك نأ ذتم هرعش نم ريثكب ىبهذلا روصنملا صخخو « ارعاش ناك ةريثك نونفب املاع

 : لوقي اهيفو «ء هرسأ نم هصيلختل اهب هقطعتسي « ذميح ةديصق هيلإ لسرأ ذإ

 ليكمل رع ريسألا دلما اي كلا نم ىتجتف اكلم كالوأ ىذلا قحب

 لك ىف هحئادم هل مدقيو راي وهو 4 يهذلا روصنملا ةرضح ىلإ ىضاقلا نيا داع ذنمو
 اونكو نييلاغتربلا ةركاذ حربت ال نزاخملا ىداو ةعقو تناكو . ةبسانم لكو هشويجل رصن

 اوشخف « اهيلع ءاليتسالا ديري روصنملا نأ اوسحأو « طيحملا لع اليصا ةنيدم نولتحي نولازي ال
 اوبحسني نأ اوأرق « قزمم لك مهقيزمت نم نزاخملا ىداو ىف ثدح ام مه ثدحيف هوعفاوي نأ
 نا نودو برح ىاأ نود هاتا ىذلا حتفلا اذهب ىضاقلا نيا هئئهيو . روصنملل اهوكرتيو اهنم
 : لوقي « ءامدلا قارتو فيس ّّلَسُي

 الومألا اديلا ىف ْمّلِب ُهلا العلاب ٌرْشيَأ ٌروصمملا اهيأ اي
 الولفم ىَدّرلا فيس ادَغ مكبو  هتادع فتح افيس مكاضنأ

 الولسم ىَري يفيس ام ريغ نم مكمزعب نيبملا كرشلا متمزهر
 اليصضا هيمارا مصخحتو ةباهم ثيبخلا ديك متبذأو

 اليترت اننارق اهب ىلتي اقلب ارفيح سوقانلا نم تدغو
 اليصأو ةركُب كملإ ركشاو . مكل ٌدوقعم معفلا ءاول رش

 رصت نم لمأي ام لك هادع ىف هغلبيو هظفاح هللاف « ىهتتت ال لاعمب روصنملا رشبي وهو
 كرشلا متمزهف كالملاو ىدرلا فيس مكل ّلفو « ءادعألا فتحل افيس مكحنم دقو « حتفو
 : اليصأ : هراد رقع متحتنف « ةباهم ىبيلصلا ثيبخلا ديك باذو « هومشللس ٠ فيس نود مكمزعب
 ميظعلا هحتف روصنملا حتفيو . اليترت نارقلا ىا اهيف لترت ىراصنلا سوقان نم ءالخ تحبصأو
 : دشني اهيفو « ةليوط 0 43/ ةنس نادوسلا ىف

 حافصلاو انَقلا نيب هتفطق د اجل معفلاب كارشب

 حافكلا ىناغم ىف كولملا نود ةتزح 7 رصنلا كيتو
 حاجنلا دايقنالا ىف تار ال ىّرولا كولم تناد دقف دعسأو

 ّحامسلا ٌرحبو دقعلا ةطساو مشاه نم روصنل رهاطلاو
 حاتتفا ىأ فيسلاي تحِتتفاو هدنج نم دوسلا دالب تجر

 حانجلا ديدم ضرألا ىلع ومدي هخيرات وه نيم حيقف
 حابتست اَدَلا لوط مدْعَم نه مكل ونْعَت ٌراطقألا تلاز ال



 « ةرغاص دي نع هل تقلاو هكوللل هل تناد دف دعسي نأ ىرخل هنإو , « حافكلا لوس كولملا
 حامسلا رحبو ةديرغلا دتعلا ةرهوجل هنأو « ىوبلا هتيبو مشاه ةيرذ نم روصنملا رهاطلل هنأو

 نم ىصقألا برغملا لوح ام لك لمشيف هحاتج دميو ومني لظيس حتفل هنإو « راردملا هنيغو

 ىذلا ميظعلا هدعسل رهدلا لاوط هشويجل اهياوبأ حتنت راطقألا لظن نأ هل وعديو « رايدلا

 كلذ ددري وهو « ةوبنلا تيب مشاه ىبب هتيب نم روصنملا نا ىلإ تايبالا ىف راشا دقو . دمي ال

 : هلوق لثمب اراركتو ارارم هحئادم ىف

 . 7 -_- د ع ع 7

 ساندآلا نم هقئالخح تريهط لسرم نع العلا ثيداحا ىوري

 فيرشلا بستلا اذه ىف ءىدبي ىضمف « رهاطلا لوسرلا ىلإ بستتت ةيدعسلا ةرسألا تناكو

 . ةفاتخخلم روصب اديشمو اهونم ديعيو

 )١( غ رغدللا

 ( ىرجحلا رشع ىداحلا نرقلا ىف ةيئالدلا ةيوازلا ءارعش نم « ىغوغدلا دمحأ سابعلا وبأ وه

 ةتس ىئئالدلا ركب وبأ ةلدات ةيداب ىف ةيوازلا هذه سسأ هنأ لوألا لصنلا ىف انب ّرمو

 رئاسو نيكاكدلاو رودلا ةرامع نم اهيف رثكتسا اذإ اهب ضهن هنبا ادمحم نأو م 1510ه 4

 برغملا ءاملع نم نوريثك اهّمأو . ةنوثم نم مهيفكي ام اهبالطو ايخويش لع فقوو قفارملا

 ةفاقثلا زكارم نم اريبك ازكرم تحبصا ام ناعرسو « بالاطلا مطوح نم قلحتيو اهيف ثكوسردي

 ىضفق ذإ « مهم رود ةفاقثلا نوكشو بدالا ىف اهل لظل ةسايسلا لئاسمل اهضرعت الولو « بدألاو

 ٠ ساف ىلإ اهءاملعو اهخويش لقنو ةرجهلل 1١14 ةنس اهترامع مدهو ديشر ىلوملا اهيلع
 ىف ءارعشلا نم نوريثك هب فمي ناك ىقيقحلا اهسسْؤم ىئالدلا ركب ىبأ نب دمحم نأ مهملاو

 ىذلا ىسرلا هرعاش حبصيل ىتتح « هراعشأ روهمج هيلع رصق ىذلا ىغوغدلا دما مهتمدقم

 فورعملاب ارمأ اينيد اميعز هروصيو ©« فيثحلا يدلل ة ةرصن هداهجو ةيملعلا هفقاوم ىف همساب قطني

0 ةديعب ءادصأ هظعول ناكو « ركتللا نع ايهان
 ةرعشتسم 

 ' هحدمب

 عبط ) اهنع ىحح روتكدلا باتك ةيئالدلا ةيوازلا رعشلا باتك هراعشاو هتمجرتو ىغوغدلا ىف رظنا )١(

 . لدابرلا ىف عجارو ى ططابرلا حبط ,٠ طاغسلا داوجلا كبعل ىف الدلا

 ا



 اذإ مهم مزحأ ءاملجلا ملحأ اي
 ادهاجم طئماو هللا ىف نظلغاو لص
 ضراعم لك ٍلابحت لابج عطقاو

 لبق لالضلا ىف حربت مالإف
 ىهتني ةينسلا كتدايس ىلإو
 هسيئرو همامإ تنأ نسسيدلاو

 مزاح ةروشم ىلإ در ىأرلا ام
 مساحلا باّوللا ىذ كمزع ماسحب

 مئاوم ريغ قحلل دناعمو
 مجاَعَاو ىّدَّس انيرغم برع نم
 ملاع ملعأ تنألو ىرولا حصن
 مداح عوطأ وهو كدبع رهدلاو

 : ةدشلاب هلوح نم لئابقلاو هعابتأ ذحاي ال وهف اميلح ركب ىبأ نب دمحم روصي ىغوغدلاو
 داحلا كمزع ماسحب اهموصخ رهقتو هلل ةوعدلا ىف ظلغتو لوجتو لوصت نأ كل هل لوقيو ّ

 هئالو نع ةجراخلا لئابقلا ىلع لمحيو . هل نعذي ال قحلل دناعمو كلل ضراعم لد لع ضقتلو

 هتدايسب هوئيو « هتاعد اهلصي ال ىتلا ةلمهملاو اهنم ةيمجعألا 2 لالضلا كلاهم حربت ال ىتلا

 ىلالمسلا نسحلا وبأ ءارحصلا ىف راثو . هرمأ امفيك هل رهدلا ةعاطو هتمامإو هملعو ةينسلا
 عمج ىف ركفف « هتروث طابحال هب نودجنتسي اهتداسو اهؤاربك هيلإ عزفف ' اداسف اهيف ثاعو
 باجتساو « نيملسملا ءامد قارتال ىتح داشرالاو ظعولا قيرط ىلإ كلذ نع لدع مث هبرت ٌشيجج

 : لوقي اهيفو « هعيتصب اهونم ةديصق ىغوغدلا هدشناف « ءامدلا تنقحو ىلالمسلا هتاعدل

 هيفا نطاوملا تردوغو ْتَمِيَِب ٍةدلب ىف مكالول ٍةدلو م
 ةيواعلا بائذلا اهفلأتو توقأ املط نطاوم ترمع مكب مكلو
 هيئالد نيدتهملل ىدحلا سمش امنإ دشني قحلا ناسل اذه

 هيقاب اًيربغ دشرلا ىدمحمب  اهدعس قرشم جاريألا ةيركب

 هيهانتم ال رصحلا قوفت مك وهسمكحلو هيسلخلو هملعلو
 مهئابأ برح نم ءايربألا راغصلا ىمحي امئاد هنأب ىئالدلا ركب ىبأ نيدمحم فصي رهو

 رفقت تناك نطاومو دالب ترمع هب مكو « مهئابآ نم ةيلاخ نطاوملا تحبصاو اومتيتل هالولو
 اعيمج سائلل ىدملا سمش نإ دشنيل قحلا ناسل نإو « ةيواعلا بائذلا اهنبكستو هريغ دهع ىف

 هونيو ءركب ىبأ نب دمحمب برغلا وأ برغملا ىف امئاد اهقرشم « جاربألا ةيركب نطوملا ةيئالد
 همركب هوني امئادو . ةيهانتم ال رصخلا قوفت لئامشو لالخ . همكح ةلادعو هملحو هملعي

 : هلوق لثمب راردم ثيغ هنأو هدوجو

 ىل ناك ىنيمي تبرت اذإ نم اي
 ىنلامأ كيلإ لمُأ نم لاملا ام
 هنمض ىف ةمينغ لك كاسضرف

 02و عأ تسلف ىَنْغ هأتت سن

 لوصو هيلإ لهف كاضر ىبسَح
 ليفك كاضر هب ءارثلا ىتح

 رقتفا لوعا 1١(
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 ليلك تاسللا ٌريِصَح ”ورما انأو دوج .ةحاصفلا ىندافأ . دقلو
 لوقهي هاسع امف ىاوس اذكو مكِلامُك نسحب قطن نع تزجعف

 لوعي نيح قمع ىف رعشيل هنإ , ركب ىَأ نب دمحم هخيشل اذيملتو اديرم هروصت ةعطقلاو
 امنإو « هاياطعل ال هحدمي هنأ نلعيز « ءارث الو ىنغ هدعب ام ىنغ هخيش ىلع هءانث نأ رقتفيو

 نا نلعي 5 « ءارث هدعب ام ءارث هيلإ لمحيل هنإو « همنغ نم ديري ام لك هاضرف « هاضرل ابلط
 هنإف كلذ عمو « احيصف حبصأق اليلك اّييَع ناكو هناسل ةدقع لح ىذلا وه ركب ىبأ نيا دوج

 ركب ىبأ نبا تاكو . هريوصت هريغ الو وه عيطتسي ال لاك هنإ لب « هذاتسأ لاك نايب نع رجعي

 « ةفلتخم حئادم ءارعشلا هدشنيو « ةبسانملا هذهب لفتحيو « ماع لك ةرم ىراخبلا حيحص متي
 : هتالافتحا دحأ ىف ىغوغدلا هدشديو

 ةمارم اصوغو احبس ١ هنم ىراخبا لات

 ميدب قوسب مركأ
 ةماس ٌريغلا اذإ انقَو هيلع عالا هيف
 هماستقا ىلاعملا ىبأت 6 ٌدرف لضفلا ٌرهوجف

 حبس امهلثامي ام صوغو هثيداحأ ىف حبسب هنم ىظح ىراخبلا حيحص نإ لوقي وهو

 دق نمم هريغ نود هيلع اًفَقَو ءانثلا تلعج « ةميظع اقوس تامركملل ماقأ هنإ لوقيو « صوغو

 وحنلا اذه لعو . هاوس نيبو هنيب ةمسق نوكي نأ ىلاعملا ىبأتو « درف لضفلا رهوج ذإ « هيغتبي

 . هئاوهأو هلويم نع قطانلا هئاسلو هتيعادو ركب ىبأ نب دمحم رعاش ىغوغدلا ناك

 (17يئانعوبلا

 ىولعلا ليعامبإ ىلوملا دهع ىف ساف ىتفم ىنانعوبلا دمحم نب دحاولا دبع وه
 ىفو « ةيولعلا ةلودلا ماكح مهأ دعي وهو (م ١الاال/اه 1١١9 -م ١”الكله )1١١85

 ىداو ةعقاو ىركذ دالبلا تداعتساو « ةيبداو ةيفاقث ةضهن ىصقألا برغملا ضهن هدهع
 ةيبرغملا نادلبلل نييبروألا نيلتحملا نذا ذإ ىدعسلا دهعلا لئاوأ ىف نييلاغتربلا دض نزاخملا
 ةدحاو ةبراغملا رجحو هرجح ىف طقست دالبلا كلت تذأو . اقتحس مهعولض قحست برخحب

 اهتلتو ما8خ1/ه1 ةئس ةيدهملا - مدقت 6 - اهنم هزاح ام لوأ ناكو ؛ ىرخأ ولت

 ماعلا رادتساو م 5949١/ه 1١١١١ ةنس شئارعلا زاح مث م 584١/ه 1١١98 ةنس ةجنط
 امبرو . ةريثك ةيمحلمو ةيسامح دئاصق حوتفلا هذه بكاوي نأ اًيرح ناكو « اليصأ زاحف

 | فلو بدألاب ىفاولا بانك هتديصقر ىنانعوبلا ىف رظنا )١(

 ىبرغملا غوبتلاو . م ىصقألا برغملا ىف ىبرعلا



 , روت متفلا اذهف ٌرشبا الآ
 ىنغ تيس ىلا دعسلا ريط و

 معان 0 متلهاجر

0 0 0 

 وهو « شئارعلا ةئيدمل ليعامسإ ىلوملا حتفب اهيف ديشي ىنانعوبلل ةحدم اهيف مظن ام ريخ ناك
 : هلوقي اهححني

 'ومألا مكم زعب تملظتنأ لق

 رودصلا مكحتفب تحرشنأ دق

 رورسلا لصتاو شيعلا باطو
 و ”امقا هللا نيردل

 روفك اهبحاص مجيه ىدل

 9)روصحلا دسألا ىغولا موي ىفو
 ءىس لكز ع دابعلاو داليلا هانس رمغي ارون هأريل ىتح ؛ نييملا حتفلا اذهب حرف رعاشلاو

 تناك لاقثأ نم ليعامسإ اهنع عضو امب , رودصلا تحرشنأ دقو « ىنغتت ريطلاف « حرف هلوح نم

 دقو « هيف قزرلا تابيط راصتعاو طولا لالتحا نم دشأ لاقثأ ىأو « اديدش ءانع اهنم ىناعت
 دقو « اهلبق ةيدهملاو ةجنط حتفو شئارعلا حتفب رورسلا لصتاو شيعلا باطو اهلهأ 3 تدر
 ءاوضأ اًطوح نم عشت رامقأ مكناكو « فينحلا هللا نيدل مترصتناو «٠ بيلصلا باحصأ متدهاج
 برحلا ىفو انسح ملسلا ىف ريثما ردبلل كنإو ءامكب فحت موجن مكفويس امناكو « ةرينم
 : ادشنم ىضميو « روصحلا دسألا

 روهظلا ىرعشلا ىلع مكردنل
 روس مهلك ءاجيملا ىلع

 ”اروخي ارورجم سأرسا عيطف
 ">روفت مهؤامد ىَحرَج مكو
 روك امل وهو بئذلا تابو

 روم تبرش امو برط ىلع ىواشن 0 ساسنلا ىحضاو

 ىرسألا نإر « احئاص همد يف طبختي ارورجم وأ سارلا وطقم ىسمأ رافكلا نم سيئر كو

 ةيدام ريطلل تمت كناكلو » ةقفدتملا مهئامدو ىحرجلا (قىوس ىصحت نأ نم رثكأل ىتقلاو

 سانلا ىحضأو « كركشت اهنأك ىوعت ىهو « بائذلا اهيلع تعمجت دقو « اهءاذغ اهنم ريخدتت

 سرتفملا : روصملا )00
 . حيصي : روخي . اسيئر ديري : سار (5)

 ىّدبت دق شئارعلا رغّت ىفو
 ماظع لاطبأب مه رهف

 ىسمأ راقكلا نم رسل
 رضرأب ىلتق 7 ىرسأ و

 اهيقتنتف رويطلا اهب رمت

 يفتت : روغت 000
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 رمخلا ةوشن هتوشن قوفت رصخ نم نكلو « اهوقاذ رمح نم ال رصتلا اذهب ةحرفلا نم ىواشن
 : لوقيو . ارورسو احرف

 روفغلا نم اسمي مارشبو رون حتفلا اذهب مارش
 روجألا مكل هي دمظع كلقو ولع م رثام تداز هب

 ٌروقَو ناطلس هللا فيسب ماتا دق ةتبس لهأ اي الأ

 روكبلا ناك اذإ هل 27 ىْشَع ىف ةتبس ءاج ام اذإ

 روزي ىتم مامالا ىتأب ىتم موي لك ىدانت نارهّرو
 2 وشي هدي ىف قحلا فيسو 2 ىِيسيو مكلتقيو مكمزهيف

 م داجمأو مر ئام دارف ف روفثلا هللا هب مكيلع نم رون حفلا اذه نأب ليعامسإ ىلوملا رشبي وهو

 نابسالا هجو ىف بهت اهب رعشف , ؛ حتفت امل ةتبس تناكو « باوثلاو رجألا هب مكل مظعو « اوم

 ءاسم اهيتأي نيح امنأكو « ادبأ لفي ال ىذلا هللا فيس نم لمحي امو ليعامسإ ىلوملاب ممل ةددهم

 هيدانت « اهيلع اولوتسا دق اوناكو نارهو لكثملابو نابسإلا نم احل نيلتلاب الكنم اًروكيب هيلإ فزت

 هتديصف متخيو 2 هدي ىف ءىمضي لازي ال ىذلا هللا فيسب مهلتقيو مهمزهي ىك ءاسم حابص

 : هلوقب

 2 املا تناف ىسلدنأل رعشو ضهناو مق ئالوم ايأ

 ريصتلا مكيرف مهعومج قرفو مهيراحو مهدهاجو

 روح وأ 7 لبق دق 5 اهنم هلا لضفي عنمي الو

 ريبكلا كلملاو زعلا ىتأيو 2 اًرط دجملا لاقت هُم
 هئحيف ىلاوتت ليعامسإ ىلوملا حوتف ىأر نيح ىتانعوبلا | حومط ىدم تايبألا هذه روصتو

 ارط دجملاو زعلا لاني ثيح سلدنألا دادرتسا ىلع اضيأ لب ء« بسحف نارهوو ةتبس ذخأ لع ال

 . ةيورعلاو برعلا ىمح ىلإ ةبطرق ةدوعب

 ءاجفاو رخفلا ءارعش
 ' رخفلا (1)

 « روصعلا ىلاوت ىلع هيف ايح لظ دقو « ةيلهاجلا ذنم ةميدقلا ىبرعلا رعشلا ضارغا نم رخفلا

 هتيبصعبو كلذ لثامي امو ءافولاو مركلاو ةءورملا نم ةيدرفلا ةعيفرلا هلئامشب هيف رخفي رعاشلاو
 عاابنز نبا ذنم ىصقألا برغملا ءارعش ةنسلأ ىلع هارنو . ةيبرحلا هتلاسبو هتعاجشبو ةيموقلاو ةيلبقلا

 )١( ريثيو ءىيضصي : روي .
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 نوذجخأيس مونأو ريح نم ّىنمي هلب هححامل | از نشمي ىف رخشي رخو « نيعرتأ رمع 7

 . ههتءورم اهب اوتوصي اهولثمتي نأ اعيمج هيرصاعم لب ءارعشلا اهب ىصوي ١ حئاصن ا

 : (10لوق لثم نم ةميرك ةيقلخ ةيلاثم مط مسرت تأر ا اهودختيو

 «9اريسيلا حاستأ ريسع برف اريمتلا ىفاوت . ىتح قرطلا در
 ()| روب 5 ابوتَج اروطو الامش اروط كّصولق لسراو

 اريطت ال نأ كدنع ٌرذع ال ح انجلا ئوق تنأ ثيح ٌرِطو
 اريسكلا ضييهملا ىهاضت ثيح م يلسلا تننأو "رسعفقت الو

 م م ءااع 37 ١

 لمحتي نأ ابعص اريسع نكي امهم ديري ام ىلع لصحي ىك صخشلل همسر راعش لواو

 هتقان لسري نأ نأ راعشو ىفاصلا بذعلا عاملا نم ديري أم ىلإ لصي نى ركعلا عاملا برش

 برضلا نم هل دبالو ءانعلا نم هل دبالف « هلمأ هل ققحستي ىتح هاجتا لك ىفو ايوئحو الامش

 ىتح ايندلا قافأ ىف اديعب ناريطلا نم هل دبالو « اهعيراصم ىلع حتفنت ىتح لامالا باوبأ لع

 لامالاف « ريسكلا ضيهملا ناش ريطي الو ةيوق هتحنجا نوكت نأ بيعو « هأتمتي ام ىلع عقي

 رداقلا امنيب « احيحش ايدث عضري ايندلا ىف زجاعلا امئأكو « امرطضم امزعو ةيلاغم ذخؤوت امنإ
 صفح وبأ ىضاقلا لوقيو . هاين» نم هديري ام لكب هل اًراد ايدئ عضري ةميزعو ةدارإ ءولمملا

 : ”0ةرجهلل 504 ةنس ىفوتملا ىمّلَسلا رمع نب رمع

 مَلظَأ الف ىتاكم رعب ملظأ الف ىملح َتاهن

 ملظُم انرث ءأم روس هلق كسأح نسم دبالو

 محري امو باذعلا ىساقي 20هنأ ىلع ىدوسح تمحر

 ملعي ا نكلو لوقي امك انسلو ءارتفا اناجه

 عم قفتي امب هيلع ٌدرخ « سفنلا ريبك ناكو « هئاجهي هاذا نم ضعب ىلع اهب در ةعطقلاو
 ومس نم هل ام نإو ادحأ ملظي نأ نم هناعنمي هملجحو هن ءورم نإ لاقف ء هسفن ومو هتييصخش

 هرثام ىلع هدسحي دساح نم هلثم ملسي الو ؛ ءاجه وأ ملظب هل صخش ضرعتي نأ عنمي ةناكملا

 « دمكلا نم هب مهببصي أهو دسحلا باذع عرم نوساقي امل هيدساح محريل هنأو همراكمو

 ةل ساد لوقي 6 سيل ةنإ لاق ذأ ةعذال هي رح كلذ نمضو : ءأرتكا هوجهي ةدلساح نإ لوقيو

 . احيحش : ارودح (4) . ١١1/١ ىفاولاو الثال/# ىيرغملا غوبتلا (1)

 ةقانلا : صواقلا . برغلا نم بهت حر : روبدلا (9)
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 ءاشنالا ناويد سيئر ىنايلملا ىلع نب دمحأ سابعلا وبأ لوقيو . ةعيفرلا هتلزنم نم ملعي اك هنكلو
 : الا ب وقعي ىب ناطلسلا دهع 8

 ىبايث هيلع تلمتشا اه ُلضفلاو ىبابق هيلع تبرض ام علا
 © بانك سقي هادهأ ام كئسملاو ىتعاري نصغ هادهأ ام ٌرهزلاو

 ىباوث ليزج وأ ىركش ليمجب اهتيزاج ةعينص تدمحح اذإو
 ع 2 رق َ ١

 ىبارشو ىهد نم ىماعط ئى رجم اهتيرجأ ةدوص تكدمع اذإو

 ىبالط لانأ نأ كيشواف اررث اهسلاو دقارفلا نم تبلط اذإو

 هبتكت امف هاذشو رهزلا امأ « هبايث ىف مئاجلا لضفلا هلثمو « هرداغي ال هل امزالم حبصاف هبابق
 فقيل دجملا نإو « ةغيلبلا هلئاسر نم هبتكي امف هرطعو كسملا امأو « رعشلا نم هملق وأ هتعارب
 ءدق اذإو ميض ىأب هبانج باصي نأ مزعلا ىبأيو « بذعلا هدروم ىف همحازي نأ ديري نمل الئاح
 ترج صخشل ةدوم دقع اذإو « .« ليزجلا هبأ وثب وأ هركشب هأزاج اليمج وأ ةعينص صخش هل

 هلطم لات |رأث بك اوكلا نم بلط اذاو . ةعب كب ةروص ىقو ٠ هبأرشو هماعط (5 رجم همد ىف

 : ©ةرجهلل ١١١7 ةنس ىفوتملا ىئالدلا ىسويلا ىلع وبا لوقيو . اعيرس
 ار 2 ُّّ هل ظ

 (©ىرزت ىتلا معطا |! ريحت انرصتت | تسل سانا انإ

 رشبلاو رسبصلا المجتم ىَري وهو ا ىنفلا ىَرعُي
 - ّس ا

 رذقل ةصعفرو باتجلا رع قىوسب هتايح سبيل حلاو

 00 كئاراي وهوئاقلتسا الو بارشلا الو ماعطلاب ال

 عوجيو ىرعيل مهنم ىتفلا نإو ءاهمعطي نمب ىرزت ىتلا معاطملا نوئيحتي ال موق نم وهف
 عوجتو ةيمأستم ءاامُش ىرت ةرحلا هلثمو « رشبلاب ايلحتم ربصلاب نادم ىَري هعوجو هيرع عمو
 نم هعاتم امهف ردقلا ةعفرو ةزعلا رعشتسي اهلثم رحلاو « ماؤز توم كلذف اهيبدتب لكأتالو
 مه ١١م8 ةنس ىفوتملا ىسافلا ؟"9رمعلو. ةريثولا دعاقملا الو بارشلا الو ماعطلا ال هايند
 : م ١ /ا/

 . ةيماستملا ةعفرتملا : ءامشلا ه١ . ىبرغم ا غوبتلا 01(

 . ةقرتم دعاقم : رثو كئارآ (1) . دادم : سفن (1)
 برغملا ىف ةيبدألا ةايحلاو 494/٠ ىبرغملا غوبتلا 07 . ١1/79 غوبتلا (5)
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 قارس وابا, س انلا ىلع ولْعَي نمل لق
 تارخان ماظعب 2 ٌراخف ىناش نم سيل
 يتتارخاز ولعب الإ ءرملا راخف ام

 تارفاو تابهو  اأيازمو اياجسو
 ماظعلاو .ءاسؤرلا دادجألاو ءابالا ىلإ باستنالاب نوكي ال ىقيقحلا رخفلا نإ لوقي وهو

 هحنم امو ةديمحلا هلاصخيو مولعلا نم هقمعتو ءرملا ىعو امي نوكي امنإو <« رباقملا ىف ةيلابلا

 : ؟)دجملا بلط ىف باعصلا ماحنتا ىلع اثاح ىتلولا ىركز نبا لوقيو « ةرفاولا تابخلا نم هللا
 ىلب نكي مل َنَم هكردي تاهيه بٌهشلا ةعبسلا ٌرادمع ثيح ٌّدجملا
 بلطلا ىلإ ومسي هترظن ردقب  هتريصي ودعت ال ءرملا ةّمهو

 برأ نم ٌدجلا ىف هل سيل محلا ىف ٍرّصِق وأ نكل برأ هل لك
 بهُشلا ةعبسلا قوف ّدجملا لمأيلف لمأ نم تاسنإلل دبال ناك نإ

 نأ هبلاط ىلعو « ةبوعصلا ىهتنم ىف ءىش وه لب « انيه ايش سيل دجملا نإ لوقي وهو
 رعاشلا لوقيو « ةعبسلا ةرايسلا بكاوكلا غلبي ىتح دوعصلاو هيف ناريطلا نم هل ديال هنأ فرعي

 هايند ىف لصحي صخش لك نأ ركذيو :2 اممل دح ال ءايإو ممشب رعشي ال نم اهكردي ال هنإ
 ناسنإ لك ناك اذإو.« اريبك ابرام لاني ال ةريصق هتمه نم نإ لوقيو « هتمه ردقب هبلطي ام ىلع
 . بهشلا ةعبسلا قوف نكلو ضرألا ىف ال دجملا لمأيو هسفن َمْسَملَف « هانمتي لازي ال لمأ هل
 : رخفلا 2 هل ةعيذب ةديصقو ىئ الدلا ىلذاشلا دنع الليلق فوت نأ انب ىرحو

 ('7ىلذاشلا

 دهع ىف هيبأل دلوي مل . م 78١ه/ه /1١١8 ةنس ىفوتملا ىلذاشلا ني دمحأ نب دمحم وه
 دعب بكأو « ميركلا نارقلا ظفح . اهنم هئاباو هلهأ جورخ دعب هل دلو امنإو « ةيئالدلا ةيوازلا
 مو 2 بدألاب دورتي ىصمو 6 ةفلتخملا ةغ البلا مولعو فرصو وحن نم ةغللا مولع ىلع هل هظفح

 ةديصق هل ترهتشاو « ةفلتخملا هضارغا ىف رعشلا مظني ذخاف « هيف تظقيتسا نا هتيرعاش ثبلت

 : ةلك اشلا هذه ىلع ىضمي ةديس نيبو هنيب راوحب اهلهتسي رخفلا ىف

 ىَلَم تنك ءاشلا ممجلاب تنأ نإ  للحلاو ىلحلا دقف كبيعي نإ ام

 "7لشولا ٌرثؤم -شيع ٌرمَغ نع تنك نأ ىنبتتمت نيه ةلطهاج برو
 (© لطحلا فكاولا بغ ضورلا نم ىهزا هرم لوق اذ كتيار تلااق

 .ليلقلا . م55/ ىفارلا (1)
 بقع : لطحلا فكاولا بغ . هقمنم : ةربحم (4) عار ) ىئالدلا رعشلا بانك ىلذاشلا ىف رظنا (5)

 : . رطمملا باحسلا . 407/6 ىبرغملا غوبلاو ( سرهفلا
 لحضلا عاملا :لشولا .هعسأوو ههفار :شيعلا رمغ 0
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 رو جى

 0”لوصحخ اذو ليخ اذ كوديعي ىتح مهماق ءفك هل كوللا ىفو

 لذعلاو باتغنلاب نّوّسملا جهنم نع 2 ىب لدعتل ْتَّجل نإو ىغصأ تسلو

 لخُي ىذ ٌمذوأ مرك ىذ رظيرقت 20نسع ئرعشي ىلْخُي ىمرك نم نإو

 ائيلم ناك اذإ ءارثلا دقف ىرخأ ةرابعب وأ للحلاو ىلحلا دقف هبيعي ال صخشلا نإ لوقي وهو

 لشولاب ىئافتكاو شيعلا هفار نع ىفارصنال ىنتبتاع ةلهاج بر : لوقيو « ةعيفرلا ةيماسلا ممهلاب

 ىف لوقتو « لطاملا باحسلا بقع ضورلا راهزأ نم ىهزأ اغيلب انابب كلمأ امنيب « هنم لياقلا
 هنإ لوقيو . نوريثك مدخو ليخ كل حبصيو كورثي ىتح مهدصقاف « هقحتسي نم كولملا

 ؛ هتءورمب ظافتحالا جهنم نع هب لدعت نأ ديرت ذإ تحلأو تجل امهم ةبتاعلا هذه لث ىغصي ال

 ثبلي امو « ءاحشألا ءالخبلا ءاجه نعو ءامركلاو كولملا يدم نع هعفرتل ةميركلا هلالخخ نإو

 : هلوق هتلذاعل نلعي نا

 "رجا نيعألاو ىغَولا ركذ ريغ ىف هل - تييح ام - اليذُم ىنْيرت نلو

 © حز ىلع ىلع -عنقي ملو - فانأ ٌدجم 2 ىل فتأيو ىئاعباو ىئاإ ىباي

 ليتكم فوجحلا ىف أامظ ىلع لذ هبحصي ٌدرولا فاعت ميركلا سفن

 © ]ّسألاو ضيبلا ريغو ىكاذلا َرْيَغ لّسأ مل هللا ريغ ٌلئاس تنك ول

 لزغلا ىف الإو ةيراضلا برحلاو ةسامحلا ىف الإ هرعش لذتبي نل هنإ هتبحاصل لوقي وهو

 يدم ىف هنيهأو ىرعش نهتمأ نأ نايبأي ىئابإو ىئابا نإ !و « ةنتافلا لجنلا نيعألا تاوذ ناسحلاب

 بكوكلا ىلع فرشأ ىتح هعافترا ىف لظو « ءامسلا نانع غلب ىذلا ىدجم لثئملابو « ءاجه وأ

 ناك امهم « ههبشي ام وأ لذ هيف ءام لع دري نأ فاعت ميركلا سفن نإ لوقيو . لحز : ديعبلا

 هلأسي مل هللا ريغ لأس ول هنإ لوقي نأ ثبلي امو . هفوج ىف لعتشي ًامظلا ناك امهمو ائماظ

 : ادشنم هتديصف ىف ىضميو . أفويسو احالسو اليخ هلأسي امنإو « ءاطع الو الاون

 ©" لّكشلاو تول رامغ رع ليت ضو تاوحلا لظ ىف شيعلاب ضرت ال

 لزألا ىف ْضقُي مل امب ىبضَقَي مادقالا الو ءاقبلا نُبُجلاب كَرْدُي سيلف

 ليبس ىف اوضوخي نأو « لذو ناوه لظ ىف شيعب اوضري ال نأ هلوح نم لك ىصوي وهو
 بتك ءاضق ريغي ال مادقالا سفتو ؛ نبجلاب كردي ال ءاقيلاف « لهألا دقنو توا رامغ رعلا

 : ااثاف رمتسيو . ناسنالا ىل اع رّدَقَو لزألا ىف

 .حامرلاو فويسلا :لسألاو ضيببلا .ليخلا :ىكاذملا (4) - جيت
 ةبحألاو لهألا لقف لكلا 2 . ةليمجلا ةعساولا : لجنلا . انيهمو الذعبم : اليذم )7

 :٠ فقرشأ ٠ فانأ )3



 لسع نمو باص نمو راسي نمو مدع نم رهدلا بفورص ىرطش تِبلَح
 07 الخ مم ةيباعت ةّللخ هب تدي ىبسح الو ٍءارثألا ترطيب اتيمف

 لطع ىذ ريغ ىلضف ىَلَح نم تي لَطَع ىلح نه ىل ادب امإ تتكو
 للخلاو داسغألا ةّيِم نع هينغي هزحفص قوسفأ ودي دايهلا ىو

 هقحلي ملف ولحو رم نمو ىنعو رقف نم هثادحأو رهدلا فورص برج املاط هنإ لوقي وهو

 ىلَح نم لطع هباصأ اذإ ناكو « هفرشو هبسح ىف للخ ادب الو ءارثال فافختسا الو زطب
 ىلع وديي هنيزي ىذلا ىشولا نإف فيسلا كلذل الثم برضيو . هنيزي هلضف ىَلُح نأ رعش ىنغلا

 ةعيدب ةديصقلاو . شوقنلا ضعب نم هب نادزي امو هدمغ ىلع ال قرييو اهيلع عملي امم هتحفص

 . ىناعملاو روصلاو ظافلألا نم اهب لصتي ام لك ىف

 ءاجشفا (ب)
 لهاجلا اهزنتسي تانعل هلصأ ناكو « مدقلا ىف ةلغوملا « ىبرعلا رعشلا تاعوضوم نم ءاجحلا

 نم روطتو . رئاشعلاو لئابقلا نم هتايبق عم مهيداعي نم وأ دارفألا نم مهيداعي نم ىلع هتملا نم
 قدزرفلاو ريرج دنع لاحتساو «ردغلاو نبجلاو لخبلا لثم نم ةلوذرملا تافصلاب مذلا َلِإ تانعللا

 روطتلا م : انباتك ىف هانحضوأ ام « امهتداسو ميمتو سيق داجمأ ىف ةعساو تارظانم ىلإ
 فصو ىف نوئنفتي ءارعشلا ذخأ لوألا ىسابعلا رصعلا ذنمو . « ىومألا رعشلا ىف ديدجتلاو
 . نيدلا نم قورملاو قالحألا داسف نم رعاشلا هنع هركذي دق ام عم « ةراذقلاو ةءاندلاب وجهملا

 ةعامجب مهبيقلت نكمي ثيحب هنم نورثكي - روصعلا رم ىلع - ءارعشلا نم نوريثك لظو
 : ىصتالا برغملا ءارعش دنع هدقتنفن ام وهو « هل نوشيعيو مهتايح ىلع هنوضرفي دقو « نيئاجملا

 مامذلل ايعر امإ هنع فرصتي مث هبطغ تاظحلا نم ةظحل ىف هب ملي ىبرغملا رعاشلا ناك ذإ
 نوئبنتي اوناك نم ضعبل جاهأ رمألا لوأ ىف هنم اناتليو . هنع هسفنب ايماست امإو ةنطاوملاو

 هاشه نب ديعس لوق كلذ نم « رئاودلا مهيلع اهيف رودت ابورح مهعابتأ ضعب عم كلوريشيو

 : 17 نع ىأ اهئبنتم عم ةطاوغرب ةميزه ىف ىدومصملا

 انيينكت ال قدام لوقب انيربخخاف قّرفتلا لبق ىفت

 «'”انيعَم ءام اوقسس ال اوباخخو رلضو أوررسح ربأرب رمأب
 اييناكلا ٌمأ هللا ىزخاف رّيمَع وبأ ىلا نولوقي
 (89ا يت مهليخ راثا لع «بتسهب» موي رت مو عمست ا

 ,ةيدلع هأيم : ءىشلاب فاقحتمالا وشو « رطيلا نر ترطب 3(

 . ةكرعملا ناكم : تهب (؟) . 551/9 ىبرغملا غوبنلا (0)

 لك ديري رعاشلا لعلوا ةنجلا هايم نم :انيعم ءام (؛)
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 )انيس ةطقسمو ةيواعو ىلاكت مهب تايكابلا تين

 ةطاوغرب لهآل لوقيو ( ريفع ىبأ مهين عم هيف اومزه ىذلا « تهب » مويب مهريعي وهو
 هنيدو هلوسرو هللا ءادعأ نم اياذك اًّبنتم ارعبت ذإ انيبم الالض اولضو اوياحو اورسخ مهنإ

 مهيلع هللا بت دقلو . بذعلا ىفاصلا نيعملا ةنجلا هايم مهمرحو « هللا مهازخأف « فينحلا

 مهئاسدب امنإو لتق رش اولتق ذإ مهناسرفب ال مهليخخ ترفو « تهب موي مهيبنلو محل ةقحاس ةميزه

 مهنم لماوحلا نأ نهنزح نم غلبو « هانبألو جاوزألا نم مهنالقف نم رم نيدنيو نيكبيو ناوعي

 صخش ءاجه نع ىجاحلا لدعي ناك ام اريثكو . ابعرو اعزف نهتتجأ نطقسي نك نهليوع ةرثكل
 موجفغ ىنب - هريغل اهنإ ليقو - ىوارجل | ءاجه لثم نم هتدلب ءاجه وأ هموق ءاجه ىلإ هنيعب

 : ' لوقي ذإ عوجلم ىنب ةريشع ةصاخو سف لهأ ءاحبش ىلإ كالذي اليسوتم هموق

 موجفغ ىتب ىلع نلزنت ال الجانب تررم اذإ ليبسلا نب اي

 مويلل ٍىددصلا ةبودجم الإ ىرت نلف ٌودعلا اهب ٌراغأ ٌضرأ

 مهنيب ةحامسلا ٌركذ اًوًوط موق

 ىننأا ولو مهريغ نم ىبتيل اي

 مولا ءاول اورشن مهنكل

 "ةمورحملا الو ىفاعل لئاسلل
 مولظملا ةوعادب خارصلا الإ

 موُجَلْلا ىنب نم ساف لهأ نم
 مهلخبل موجفغ ىنب ىلع لوزتلا ىف ركفت ال ةلدات ةنيدمب راملا قراطلا فيضلل لوقي وهو

 : هءادصأو موبلا حايص الإ اهيف دجت ال ىتح ءادعألا اهيرخ ةهيرك ضرأل اهنإو 2 مهحشو

 بلاطل نيبيجتسم ريغ ةءاندلاو مّوللا ءاول اورشنو مهنيي ميركلا قلخلاو ةحامسلا ةيار اووط دقلو

 اوراث ام مهميرح حيبتسا ول مهنإ ىتح « نبجلا ةياغ ىف مهو . مورحم ريقفل الو فورعم

 لوقيو . نيمولظملاو ءاسنلا لعف نوعدي خارصلا ىلإ اوعزف لب « حالسلا لمح ىلإ اوعزف الو
 موجلملا ىنبو ساف لهأ نم ناك ول ىتح ةميمذلا ءىواسملا هذه نم نولمحي امل مهنم نكي مل هتيل

 لوجهي مهف « ءاجه نود ةدلب نوكرتي ال نووءاجحلا داكو . ةعذال ةيرخلس ىهو « ءامؤوللا

 ىف مهو . ةليمجلا ىصتقألا برغملا ندم نم ام”ريغو ريبكلا رصقلا ةنيدم نوجهيو شك ارم

 : ؟7لئاق ىرعشلا هنفل نيدحوملا رعاش سوبح نبا ءاجه كلذ نمف « فئارط ءاجملا

 اعوقولا 5 تت رمال رسعشا لإ ١ بارغ ان اي

 امدع ” صنقت ال ل

 سمس يس
 . دلولا وأ جوَرلا ةدقاف : لكاث عمج ىلاكت )١(

 . ؟ةلنل ىيرغملا وبلا )9

 . فورعملا بلاط : ىفاعلا لئاسلا

 . 7٠١/١ ىفاولا (5)
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 "0 ميرص يرن اعيرس ىقرت نأ تمر
 )اح وج تديطصاو أعيش ثافُب داطصا امبير

 اعيرص لاغ ام كنم اييَح لاغ دقلو

 موش ردصم هنأاكو « برعلا هب مءاشتي ناك ىذلا بارغلا ريطلا نم رعشلل راتخي وهو
 مهش ديس هلبقتسا ول ىتح عوجم ا ليطيو عقيف « هتحنجأ هب رصقت نأ هل ىنمتي كلذلو ربك

 ناعرس ذإ عيرسلا ىقرلا هعم لّمأ امهم « عوضخلا صنتقي اذاملف ازع صنتقي ال هنأ بجعيو
 « نامرحلاو عوجلا ىوس ريبكلا رعاشلا ديصي ال امنيب « رعيوش ديصي دقو . اعيرص ىوهي ام

 ىناوغلا عيرصب بقلملا ديلولا نب ملسمو بيبحب بقلملا مامت اب لاتغا ا حيدملا هلاتغي دقل لب
 ملف افيرظ سوبح نبا ناكو . مهيحودمت ىلع ءانثلا ىف امهرعش اعاضأ نيذللا نيعدبمللا نيرعاشلا

 نيب نورثكي نيذلا نييايعلاو نيئاجحلاو نيدساحلل ةماعب ضرعت امنإو « هنيعب صخشل ضرعتي
 : ©)ادشنم سانلا

 (؟)اًصّح كيغيض م ميضقأو اّصع كيان دعأ

 (”اصوخحلا : تعنت ىتح ع الجنلا كنيع' ضمغو

 اصَع نيرصخآأل رهو ايس رشعل زهو
 اصخَر ام قالغألا نّو62 هأو ٌءاخالا صخر دقل
 اصقن طلاغم لوقي الف ءغكفولا بهذ دقو

 معطا لوقيو « هلضف نوركني نيذلا هلوح نيمبانلا ةرثكل اًصع دعي نأ صخشلا حصني وهو
 ةميمذلا سانلا قالخأ نع ةريصبلا كنتيع ضمغو « اصح نيماذو نيجاه كمحل نوغضمي نم
 ىقلي فنص : نافنص سانلاو . اًئيش رصبت داكتال كنإو نيعلا قيضو صوحلاب تعنت ىتح

 هعم بهذو أدوجوم دعي مو لدذتبا ىتح ءاحنالا صحخر دقلو . اصعلاب ىقلي فئنصو فيسلاب

 روصت ةذيصق ةرجهلل "99 ةئس ىفوتملا ىنيرملا لحرملا نب , كلالو ّ ةيوأ لود هلماك ءافولا

 « حبقلا ةغلاب 7-0 اهدجوو عرابلا نسحلاو لامجلاب هل ثتعصو ةأرمأ نم ةتبس ةنيذمب هجأوز

 ءالوح ءاعرف اهنأو اهحبق فصو ىف لئملابو , رحاسلا املامح نم هل لبق ام فصو ىف ليطيو

 دارا ةصق ىهو « حابصلا حال نيح اهنم ابراه لَو هنإ لوقيو « ءاجرع ءامكي ءامص ءاسطف

 . ةناجملاو لزملا ىلإ اهب

 كنوغنضبي نيذلا : كيغضام . معطا : مضفأ )042 . ةطققس : تيدرت 0١1١

 . نيمأد . ريغص ريط : ثاغبلا 59

 ١ نيعلا رعخّوم ّيض وهو صوحألا : صولا (ه) . 7517/ ىبرفملا غوبتلا .
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 ىميلعتلا رعشلاو ءارعشلا

 لوألا ىسابعلا رصعلا ىف ءارعشلا اهركتبا ىتلا ةيرعشلا تاعوضوملا نم ىميلعتلا رعشلا
 : مولعلا ضعيو خيراتلا ىف مظني ءارعشلا ضعب ذا ذإ « ىبرعلا ركفلا ىقرو ةفاقثلا عاستا ريثاتب

 حرتقا دقو « ةنمدو ةليك صصق ةيسرافلا نع مجرت ىذلا ديمحلا دبع نب نابأ مهتمدقم ىفو
 . رجرلا لزو قم مظني ىذلا جودرملا رعشلا طمن وه رعشلا نم اثدحتسم اطمن هورصأعمو وه هل

 مو . ةريثك حورش امل تفلاو ع ةيملعلا كوتملا نم ريثك هب مظنف « سداسلا نرملا لزم ةيبرعلا

 مظن نم اورثكاو «ءاهحورش عضو ىفو نوتملا هذه مظن ىف اهواملع كراشو الإ ةيبرع ةدلب قبت
 رابك نمو « ةبصخ ةكراشم كلذ ىف ىصقألا برغملل ناكو . فيرصتلاو وحنلاو هقفلا لئاسم

 رعشلا اذه رثكو . باسحلا ملع ىف ةينملا هتموظنم اهنمو « مولعلا فلتخمو خيراتلا ىف ةيميلعت

 اراعشأ هيرصاعم نم ءارعشلل دشني سألا ةضور هباتك ىف ىرقملا دجنو ٠ ىدعسلا رصعلا ىف
 رعش - روصعلا فلتخم ىف - ىصقالا برغملا ءارعشلو :٠ مولعلا لئاسم ىف ةعونتم ةيميلعت

 لاثمألا ىف ةديصق ةرجهلل ١١88 ةنس ىفوتملا ىسافلا رمعلو ' مكاو اياصولا ىف ريثك

 . نانولا نباو ىزوزلملا زيزعلا دبع امه

 ىزوزلملا زيزعلا "دبع
 ىتح ىبرعلا رعشلاو ةيوغللا مولعلاب فقثتلا ىلع هرافظأ ةموعن ذنم بكأو لصألا ىسانكم

 وهو « هرعاش حبصأو هب بجعأف ىنيرلا بوقعي روصنملا ىلإ مدقو « هيف رعشلا ةبهوم تحتفت
 هتمحلم كلذ نم « ةعراب ةيخحيرات محالم هترسا ىفو هيف مظني لب « هل ماعلا هحيدمب ىفتكي ال

 خيراتلا اهيف ضرعي ةيخيرات ةموظنم ىهو « كولملاو ءافلخلاو ءايبنألا ىف كولسلا مظن » : ىربكلا
 : لوقي اهتحتاف ىفو « ىنيرملا بوقعي نمز ىتح « هنمزألا قتعأ نم

 نيرَم نم روصتملا كلملب 2 نيدلا ثيغم هلل دمحلا
 : لوقي نأ ثباي الو

 )١( ىبرغملا ةطاحالا ىخيراتلا هرعشو ىزرزلملا ةمجرت ىف رظنا ١/771 78/8 .



 كولملاو وافلخلاو ايبنألا ىف كولسلا مظن اهنسح نم اهتيمس
 بيرقتلا نسحأب ارصتخم ١ بيترتلا ىلع رمألا ٌركذأو
 انمكالمأ نم ٌ_يْفلاب اهمتخأ 2اتامز ىلإ مدا دهع نم

 ةاغتبملا ةياغلا وه امنأكو « هسلاجمو هثادحأو هخيرات ىف ثيدحلا لصفي نخأ روصتملا بوقعي اهكيلمو نيرم ىنب ةلود ىلإ لصو اذإ ىتح « روصعلا مدقأ ذنم خيراتلا درس ىف ىضمي وهو
 : لوقي هيفو « هتموظنم فيلات رم

 هنيكّتسلاو راقولا سبلا دق
 رهظلا تقو ناح ام اذإ ىتح
 رصعلا ةالص تقو ىلإ ىقيي
 هملظ مم مولظملل فصنيف

 داسفلا نم برغلا نّمأو
 هرهق تحت نيره تعضخو

 قبلا

 هئيعرلا نع ملظلا مفرو

َ © 

 رخفلاو ىدنلا تيب ىلإ ماق

 هنيكم ةناكه ىف لَحو

 رمألاو هيهن ردصقب ىتأي
 ()همتعلا ةالص ىلإ لزي ملو

 ٍداسعلا ىلع لدعلا رشنو
 هرمأو هيهنل اونعذأو

 هيربلا ىف ةننفغطعلا ممقو

 ةبترم ىف لحيو ' هنيكسلاو لالجلاو راقولا هب فحب ىنيرلا روصنملا بوقعي روصي وهو
 عفرو « هل تنعذأو نيرم لئابق هل تعضخو « سانلا ىف لدعلا رشتو « داسفلا نم اهالخأ هالبلا ىف نمألا رشن دقو « برغملا ةالص ىتح لظيو « نيمولظلا فاصنإو هيهاونو هرماوأ هاربال رصعلا ةالص دعب ىتأيو « اهيدّوي هدجسم ىلإ عرسا رهظلا ةالص تناح اذإ ىتح ؛ ةعيفر
 . احداف املظ اهوملظ نيذلا ةاغطلا عمقو هنم تناع ملظ لك ةيعرلا نع

 ةوق سأر ىلع قاقزلا ربع ذإ ةرجهلل 5114 ةئنس داهجلا اذه أدب دقو « ةطانرغ ءارمأ رم<ألا ىنبل ةرصن مهرايد ىف نابسالل هداهجو بوقعي روصنملا ىف ةيناث ةيخيرات ةديصف ىزوزلملا مظنيو
 ةنسو "19/7 ةنس ارارم داهجلا اذه ىلإ داعو « نابسالاب لكنو لوألا لصفلا ىف انب رم اك ةينيرم

  مهنادلبو مهنوصح نم هزوحب أم لك ناكو "88 ةنسو مهنوصح ضعي ىلع ىلوتساو ١
 ريوكت دصقب نابسالا ىراصن دهاجي ال وهف . مهل هنع الزانتم ةطانرغ ىف رمحألا ىنب ىلإ همدقي
 نولذاختي رمحألا ىنب ىأر ذإ « هنيدل اراصتنا مهدهاجي امنإو ؛ سلدنألا ىف ةديدج ةيبرع ةلود
 نايسالا لزاني ذحأو مالسالإل ضعتماف ؛ لداختلا اذه بقاوع مهيلع ىشحنو مهداهج نع
 هالع ىف "لج هللا دمحم هتديصق أدبي ىزوزلملاو . ةيلاوتم تابرض مهب لزنيو ؛ ةينيرلا هشويجب
 : رافكلا داهج ىلع هعابتأل هضيرحتب مليو « جارعملاو ءارسالا نم هب هصخخ امو ِهنِكَع لوسرلا ههيف هلاسرإب نيملسملا ىلع ىربكلا هتمعنب اهمتخي اتيب رشع ةعبرأ كلذ قرغتسيو « هديجمتو

 )١1( مالثخلا : ةمتعلا 1
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 ةالاس الإ نأك نيح مهتريس اوفتقأ نمو ةتجلاي نيرشبملا ةرشعلا ةيقبو نيدشارلا هئافلخب هونيو

 راص ىتح « سلدنألا نم نيملسملل نابسالا جارخإ ىلإ اريشم مهدعب قحسنا هنإ لوقيو اخماش
 ىلوتسا نأ ىلإ « داهجلا نع دوعقلا ىلإ - لوقي 5 - هناكس ناكتسا ذإ « ابيرغ ىصقألا برغملاب
 نم هداوفو ةينيرملا هتاوقب نابسالا لزاني وه اذاف ٠ ىتيرملا روصنتملا بوقعي مكمحلا ناجلوص ىلع

 ةيخيراتلا ةديصقلا هذهو . هبكاوي رصنلاو ةنس نئيرشع لاوط ايراض الازن هتّيعر ءانبأو هئانبأ

 منغ امو اهثادحأ لّصفتو « نابسالا ىلع بوقعيل تاراصتنالا هذهب ىنغتت ىزوزلملل ةيناثلا
 ةئام وحن ىف ةقحاس مئازه نم مهب هرلزنأ امو هداوقو هرانبإو وه ةينابسالا نوصحلا نم بوقعي
 : ءادعألل رركتملا هلازنو بوقعي ىف هلوقب ىزوزلملا اهلهتسي « تيب

 اباسدتحا بّستحي ض رأآلا ىدهب ىداعالل ٌداهج م و

 1 قحلا دبع نيب تبوقعيل هيف نمحرلا حق نأ ىلإ
 السنا رفكلا دي تبلستا هب كلم لدعلا ريمأ انالول

 اباجُملا بّجعلا اديلا ىف انارأ اكلم رصعلا ىف هلبق رن مو
 اباجتسم اعد هالومل :رئمطم ةوعد لل اعد

 «ناياعتملا هجر سلا هل كو هترعد هللا شف
 0ايارعلا ليخلا اديعلا ىلإ دوقي 2 ارارم ادهتجم رحبلا زاجف

 ىراصنل ىصقألا برغملا نم داهج بوقعي قبس دق نوكي نأ ىفن نيح ىزوزاملاب ىتكر
 داهج فرعن نحن ذإ « هلبق ةينيرملا ةلودلا دهع ىف مهل داهج ثدحي مل هنأ ديري امنإ نابسإلا
 لوقيو . ةقحاس مئازه نم كرألا ريغو كّرألا ىف مهب اولزنأ امو ةلودلا كلت لبق مهل نيدحومل
 امنأكو « اقحم نايسالا شويجل هقحمو هلدعب ديشيو « اباوبأ لب اباب داهجلا ىف هل حت هللا نإ
 ارارم قاقزلا زاج نيح حوتفلا نم ىتسحلا هل رّسيف « هءاعد باجتساو هرصني نأ هللا اعد
 . لذ هدعبام الذ هدارقو هونبو وه مهسبلاف ةليصألا ةيبرعلا ليخلا ءادعألا ىلإ دوقي « داهجلل

 ثدحتيو « اباهتتأاو اقرح نابسإلا دالي ضعب اوعسوا فيكو اهداوقو عئاقولا رك ذ ىف لسرتسيو
 هتديصق متخيو ع باطتسملا ءالبلا هئالبو بوقعيب ةداشالا عم بالسألاو مئانغلا نم هوقاس امع

 : هلوقب نيرم ىنب ابطاخم
 «اياجتتاو اًسسأب كالمألا ىلع متولع دقل نيرم اي اهينه
 ايالغتاو !دايق موطعأف ايارّبلا انالومب مترخافو
 (©9انامعلا هب فاس ال ما ضر يغبي سنوفلا نباو سنفلا دعبأ

 . ءافطصأو ةباجت : اباجعتنا () رسي : ىنس )١(

 . وتئاش هئباو رشاعلا سنوفلا ديرب (4) . ةليصألا ةميركلا : بارعلا (1)
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 اباقع ىشخي ال مالسإل ىمح | ىمحي هللا بزح نيرم بزحف
 اباقر تدم ىبرلا اولَح لقو ىداعألا ىرت فويسلا اولس اذإ

 دقو « اباجتناو ةعاجش كدلمألا لع هب تمس ىذلا ىبرحلا دجملا اذهب نيرم ءىنهي وهو
 هنبأو رشاعلا سنوفلا اذهو « مهرمأ ىلع نييولغم مكل اوملستساف ب وّقعي مكناطلسب مهومتر خاف

 لزاني نأ درجميو ؛ مالسإالا رايد ىمحي ىذلا هللا بزل مكيزح كأو . حلصلل امهيدي نادمي

 - ىزوزلملا رعش ىفو . ريسأو ليتق نيب نوملستسيو « اعله ىبرلا نوسمتاي نيدلا ءادعأ
 . ةرجهلل 551 ةنس هبر ءادن ىبل دقو « ةسالسلاو ةعاصنلا نم ليلق ريغ - انيأر اك

 نانولا 7'2نبا
 ع ىولعلا رصعلا ءارعش ىهبان نم ىسافلا ىريمجلا نانولا دمحم نب لجأ ىابعلا وبأ وه

 نيطالسلا ةوفص نم وهو عه ١١١4 -111/1) هللا دبع نب دمحم ناطلسلا رصع ىف همسا قلأت
 ىنعو م 759١/ه 1١١47 ةنس ةديدجلا نم نييلاغتربلا درطو ىصقألا برغملاب ضهن نييولعلا
 ناكو « ناطلسلا ىلإ ابرقم هوبأ ناكو « ةددعتم حئادم هيف نانولا نبالو . ةيبدألاو ةيفاقثلا ةايحلاب
 لاقيو « ةيقمقمشلا اهامس ةزوجرأ هيف نانولا نبا تاموظنم لوأو . قمقمشلا بأ هامسف اميرظ
 ىلع دعصو اموي هبكوم دصرتف « كلذ هل حتي ملو « اهدشنيل نالعلسلا ىلإ لصي نأ لواح هنإ
 : هيلش هتوص ىل اعاب ىدانو « ةوبر

 ىبأ قمقمشلا وبأ ىبنلا طّيرم ىدّيس اي
 ىف ةزوجرأ ةيقمقمشلاو . هتيشاح نم حبصأو رصقلا ىلإ هعم هبحصو « ناطلسلا هبلطن
 لهاجم ىف ةلحرلاب اهلهتسا « ةيبدأ ةعوسوم اهتيقبو « اتيب ؟١ا/ اهنم دمحم ناطلسلل « اتيب 6
 ابلاط اهيداح رواحي اتيب نيعبرأ نم رثكأ ىف لظو « هيف ناك ىذلا قونلا بكر افصاو ءارحصلا
 فصيو . ةغللا دباوأ نم ريك اهنصو ىف ال اناج قيطت ال امب رسلا ىف اهنلكي ال ذأ هيل
 رفظي ل نإ لوقيو ةبيرغلا لظافلألا نم ةغئاط ىداملا اهفصو ىف درويو اتيب «ت ىف هل ةبحاص

 ةينميلا هتليبقو هئاباب هرخف ىف لسرتسيو . برعي ريخ نم ناسرفب ةراغ اهموق ىلع نشيسف اهب
  اتيب نيعست وحن ىف مكحلاو لاثمألا نم ةريبك ةفئاط ىلإ ىضفيو « اتيب نيئالثو ةسمح وح ىف
 ىبأ ةيرعاشو رعشلا حدميو . ىميلعتلا رعشلا نم اهانلعج كلدلو ٠' ةزوجر الا بل ىهو
 اميدم اهيلإ فيضي نأ ىارو « اهنم ءزجلا اذه ىف ةيهتنم تناك ةزوجرألا امناكو « قمقمشلا
 . هلل دبع نب دمحم ناطلسلل

 برعلا لاثمأ نم اريثك لمحت اهنإف « بسحف ةزوجرألا ىف ةبيرغلا ظافلألا ةرثك ظحالت الو
 سبب سس

 . نرئكل ةيقمقمشلا حرش عم . عجارم نم هركذ امو 857/8 ىفاولا هرعشو نانولا نيا ةسجرت ىف ر ظنا )١(
 . ١ ابر ىبرغملا عوبنلا ىف اهرظناو ؟ةمص رضألا ر وتك دلا ديع برغملا ىف ةيدألا ةايحلاو

 ضب



 مهب لمكي ىسابعلا رصعلا ىتح ةيلهاجلا ذنم مهئابدأو مهئارعشو مهتايصخش نمو ءامدقلا

 حرش اهمشأ نمو ةددعتم اهل حورش ةباتكب نومتهي برغملا ءابدأ لعج ام وهو . هتايأ ىف ىناعملا

 نمف هتيرعاش بصخ ىلع اهب لدن ةلهس اتايبأ اهنم سبتعنو © كونك هللا دبع حرشو ىوالسلا

 : ىنبل اهامس نميف هلوق كلذ

 ٍس بققرق نم ىوقرا دق 2 يفِشْرَمو بتشأ 0-1 ىبست

 َقبَع بيطب مع دقو انسُح  اهّدَح ٌدرو لاخلا كسم دازو

 قفرتحما قشاعلا بلقك ٌدوس ٌبئاوذ اهتادقأ تلبقو

 قرح نم ىتجهم ىف تمرضأو ٍرهس نم ىتلقم ىف تعدوأ 5

 ىقمر لوجيو ىركف حرس  اهّْسُح ضاير ىف لازي الو

 كلسم داز دقو ء ةقتعم رم نم هنأك ىذلا اهقيرو ليمجلا اهمفب اهاري نم بلخت ين
 بلقك داوسلا ةديدش ىهو اهمادقأ اهرئاغفض تلّيقو « قبعلا هاذشب انسح اهرودحخم درو لاخلا

00 

 نِإو « ةدقتم اقرح هتجهم ىف تمرضأو « الصتم ارهس هتلقم تعدوأ دقو « قرتحملا اهقشاع

 جومت ةعطقلاو . ةايحلاب هروعش نم ىقب ام هعم لوجيو اهنسح ضاير ىف امئاد حرسيل هركف

 : ارخافم ةزوجرألا ىف هلوق نمو . ةليخألاو روصلاب
 ٍنَحْنت مل رقم نمي انلف انيلع نودلخ نبا لس

  ىقطنم نْسُحو ُضْعلا ىبتأب ارَخْفَم ثدز مث ترخن مهب

 يتلا ئرصشك هريس ْنَع 0 ىرت نلف ىبهأ ىملع نو
 قورملا لَسَعلا لئمك هب  ىَتَتْشُي ىحيدمف ٌتحدم نإف

 ""قّرشلا لثمو قلحلا ىف ُفقي اجلك ىئاجهف توجه نإو
 مهرثامو هئابا ءامسأ نم هيلع لمتشا امو هخيرات لس ديريو انع نودلخ نبا لس لوقي وهو

 هملع نأز دقو « هقطنمو هناي نسحو هبداب ارخف دادزيو مهب رخفي هنأ ركذيو ؛ مهداجمأو

« ىفصملا لسعلا لثم ىحي دمف تحدم نإف « قمنملا ىرعشك ارعش دحأل ىرت نلو « هبدأ
 نإو 

 نانولا نبا ىفوتو . نووجهملا اهب صغي وأ قرشيو قلحلا ىف ضرتعت صصغ ىئاجهف توجه
 اهءارو ام امأ « ةنيبلا ةحضاولا راعشألا هذه ةيقمقمشلا نم انبسحو . م 7١ا//ه /١١41 ةئس

 لكي امث ةيمالسإو ةيلهاج نم لاثمألاو ءامسألابو « ةيشوحلا ظافلألاب ظنك ىرخأ راعشأ نم

 . نايبلاو حرشلا نم ريثك ىلإ اهيف هجوحيو ءىراقلا

 . ةصقلا : قرشلا . قلحلا ىف ضرتعي ام : اجشلا ٠ هب امر مفلا : فشرم . قيقر : بنشأ . مف : رخث (1)

 . رمل 7 فقرق . قير نم

 ةرفرإ



 سماخلا لصفلا

 ءارعشلا نم فئاوط

 لزغلا ءارعش

 مهروصع عيمج ىف مهُرارعش همظن دقو « ىبرعلا رعشلا تاعوضوم مهأ نم لزغلا 0
 رعاشلاو . رطاوخلاو رعاشملا نم مهيف ريثت امو ىناسنالا بحلا ةفطاع هيف نيروصم مهميلاقار
 ةرظن ولو ىنمتيو فطعتسيو عرضتي مورح ىقش ةراتو « هعادوو هلاصو ىف هبحب ديعس ةراث
 ىصقألا برغمللو ةدلاخلا ةفطاعلا هذه ىف هتادلجم ىبرع نطو لكلو . فنص لك نم ءاملعلا مهلثمو ءاهقفلا ىتح هب نونغتي اعيمج ءارعشلاف « بحلاب ىبرع رعاش ىنغتي ال املقو . ديعب نم
 نع هيف نيربعم ءاملعلاو ءابدألاو ءارعشلا نم نيريثك ةنسلا ىلع هدجن ذإ « هتادلجم هرودب
 عادو نود مهنع نهفارصنأو نهرجه نم ةرملا هتالظحلو مهيحاوص تاءاقل رم ةعيرشطأ هتاظحلا
 نبا ةرجهلل ةسماخلا ةئاملاب نيطبارلا رصع ىف مهنم هب ىمتلن اه لواو . عادولا هبشي ام وأ
 : ©)لوقي ذإ ىتبسلا ةلباقلا

 نيح ههجو هيف ُبصلا ىَري ٌةميدأ انسُحح قار لازغ هجوو
 هام نم اًيمحلا داكت ير هب واقللا دنع ىل ضرعت
 رفصأ يهجو نأ ىنيرُي دارأ 0امنإو هارأ ىك ضرعتي ملو

 ىهو « ههجو هيف ىري هنأ هرصبم نظي نأ هتيفافشو لامجلا نم هتبحاص هجو غلب : لوقي وهو
 فطلتيو . رمخلا برشب ىشتتي م اههجو رصبم هب ىشتني ارمخ رطقي اهايحم داكي اشر وأ لازغ
 ىف هل ثدح امي رعشيل امنإو . نسحلا عئادب نم اههجو ىف ام ىريل هل ضرعتت من اهنإ لوقين
 : “ةرصعلا اذه رعاش عابنز نبأ لوقيو . اراهبتاو اهنم ءايح رارفصالا ةدش نم ههجو ىفو ناقفتما ةدش نم هبلق

 معطَلا رم بحلا لوقي ىرْيغ ىمف ىف كقيرك ىبلق ىف كارخ
 د مظع [ ىف هرامخ بدي ىتح هسوك كيتلقمب ٍك لع رداف لا
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 بسسس ا آذآ
 . رمخلاب ءاشتنالا : رامخلا 00 . 7416/8/4 ماسب نبال ةريخدلا )١(

 . 5554 ص تايقعلا دئالق (0)
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 "”مقرألا فاعز نم لق ناك ول دلت كاره ىف دهّدلتلا نإ

 مهسأ نوسهعلل . اًنسانأ ا هنأسنإ ىلا ردمقلا اسهيأ 5

 ىمد ىف كنوذخايسو ريمح نم إف ءفالتلا لف ىَتال

 ىبلق ىف كبح لوقأف انأ امأ ء رم بحلا لوقي ىريغ : اهل لوقب هتبحاص بطاخي وهو
 ؛ نيتنتافلا اهينيعب هسوتك ريدت نأ اهيلع ىنمتيو « ىمف ىف كقيرك ولح

 هرامخسب ىشتني ىتح

ل ةذل هسفن ىف هل اهبح ىف باذعلا وأ ددلتلا نإ اهل لوقيو . عتمملا
 ناك ول ىتح « ةذل اهلثامت ا

 لوقيو « لاجرلا ةدقنأ بيصت 0 اهنيع ناسنإ يمر رمق اهنإو .آ ناومنأل ّ لم التاق

 لوفق تامملا لبق مكل ىس اولّمحَت داؤفلاب» نيلحار اي
 "”ليلغ و هيباثتت مجعا ول 5 هوابنأ 8 لنحف داؤفلا امأ

 لوصوم هليل بص نفج نع ىركلا حزتنمب ملع مكل ىرتأ

 ليتت عادولا دنع اهب ىبحب ةيحتب مكنضأو «© مرض ام

 ليخيل ةفقو وأ ةفطع وأ ةظنل وأ ةظحلب ليخبلا نإ

و هتبحاصب احر مهن لوقي شايع ىضاقلاو
 هياغ هلي اوداع ول ىامتيو م اهعم ةداوف لد

 نيع هئايو هريصب بهذ دقلو : داهسلاو رهسلاب لوصرم هليل ء بمن نوفج نع حز ىذلا

 بلط ام هولوت ول مهرض ام : لوقيو ٠ فيطل ماستبا هيلع مسترَي مفو ليمج داوس تاذ

وقيو  ليتق ىلإ ةايملا درت ةيحتب مهلخبأ أهو
 عادو ةظفل "وأ ءاقل ةظلح اهبحاص ليت ال نم نإ ل

 رئاكتيو ٠ م مهتدكأب رئاتسي ايح اهل نونكي نم ىلع لخبل ةديدشل ةنقو وأ ةفطع وأ

 الآ : جعاوأ ١ . نابعتلا مس : مقرألا فاعز . ءانعلا : انه ددلتلا ١١

 وسأ : محأ (54) 0 قيقحت ءدمحم هتبال ضايع ىضاتلاب فيرعتلا رظنا (5)

 ة-



 ىسانكملا نودبع نبا رصعلا ءارعش نمو . ةمجرتب امهنم الك صخنسو « ىملسلا رمع نب رمع
 : ©0هلوق هتايلزغ نمو « ةرجهلل "ت8 ةنس ىفوتملا

 ىلذ لع مهزع روج نو 4 ترجتسا نّمو ىتريج اي
 ©0لطملاب تفاصناإلا متدقو ىلِق دادرلاب ىنومتضوع
 لْعفلا لمجأ دّوعت مهنم نمي ماركلا لعف اذكه ام
 لْبَح اوعطقت ال مكتايحب 2 0مكب ىتبحم لبمح تقلع
 لمَش مكب امظتنم ناك ذإ  انتخيع ًلظ ىدنأ ناك ام
 لصولا ةذل ىنومرحت ال مكلصَو تاداع ىلإ .اودرع

 ٍلّدَعلا ةياغ مكنم روجلاف مكروج ريغ مديل اذإو

 © بلاط نم اورذحت ال اذ انا اهنف لق مش نإ

 ةدوملاب هتلدبأ دقف ةناوهوا هَلذ ل اع ةزعلاب اهروعشو هتبحاص روج نم ريجتسي هنإ لوقي وهو

 رك ذيو لعفلا لمجأ هتدوع نمو .و ماركلا لعفب كلذ سيلو « الطم هميعنو ءاقللا فاصنإبو اضغب

 انك نيح انتشيع لمجأ ناك امو « لبح اوعطقت الف - لوقي 6 - مهب وأ اهب هتبع قّلع هنأ
 ع لصولا ةذل هومرحي ال نأ - مهيلإ وأ - اهيلإ عرضيو . ةدحاو ةعامج ىف مكعم مظتتنن
 هدعي هنإف هملظ ريغ اوبأ اذإ ىتحو . ضغبلاو بدجلاب دولاو باصخالا اوبقعت نأ ماشاحو

 ىف ىقتلئثو . هرأث بلطي نم هءارو سيلف نيرذح ريغ هولتقيلف هلق اودارأ ن نِإو « لدعلا ةياغ
 نأ انب ٌرمو « ةرجهلل 595 ةنس ىفوتملا لحرملا نب كلام ذفلا رعاشلاب ىنيرملا رصعلا لئاوأ
 ضورع ىف نيتلاسر دادغبب دروملا ةلجه نم ثلاثلا دلجملا ىف هل رشن ىجان لاله ذاتسالا

 امهتيناث ىفو « نلعف نلوعف ناعافتم نلْعَف ىلع هنزوي امهالوأ ىف ىنُع « تايعابرلا وأ تيبودل
 نزولا ضورع ىف نونك هللا ديع ذاتسالا هل دشناو « نلعفتسم ناعفتسم نلعف نلعف ىناثلا هنزوب

 : ©9اهيف لوقي ةيلزغ اًءوزجم تيبودلل لوألا
 لذاوعلا ىتحاس برقت ال 2ىنع كيلإ ىتاذاع اي
 لئاق لوق هيف ٌلبقآ ام لالح هل ىمدق الهم
 0 لئالغلا تَّمنو به ذإ  ىلاوغلا اذّش هب من دق

 لباب هدهع برقأ ام | يلم لوسر رخسسلاو
 لئاح ٌريغ ىاوهك اًدْرَو ١ هيتنجو ريعُي 2 ضورسلاو

 16/؟ ىبرغملا غوبتلا (؛) . 18/6 ىبرغملا خربتلا» 55/١ ىفاولا )١(
 ايثلا : لئالغلا . بيطلا : ةيلاغ عمج ىلاوغلا (5) . اضغب : لق (0)
 راث : لحذ (5
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 لبقأ الو لالح ىتبحاصل ىمد نإو «لذاوعلا اهيرقتال ىتحاسف ءىنع ىدعتبا هتلذاعل لوقي وهو

 نالسرتل اهينيع نإو « اهبايث اهنع منتو اهقفارتل بيطلا وأ ىلاوغلا حئاور نإو .لئاق لوق هيف

 اهيتجو ريعي ضورلاب ىنأكو « تورامو توراه نيرحاسلا ةدلب لباب نم اوت بولجم هنأك ارحس

 كلعجي ام « اهلئامش فطلو اهتقرو اهفطلب كيبستل اهنإو « اهبحك ادبأ لبذي ال اعيدب ادرو

 : ؟7ةرجهلل 49 ةنس ىفوتملا ىنيرأل ريزولا ىمرضحلا نميهملا دبع لوقيو . الصتم اقشع اهقشعت

 مَع مهدعب وجو 3 نالاف هل هل ةاسيحلاو ىداؤف معن تك

 اهتمادم اق ال يم يملا
 تفلس مهنم ٍلاصو ٌدوهع ىكبت

 ل + هب ىحمت مهر ناكر

 ٍ ولو مهيلع انزح تيكب دقل لاصولاب اًرورس تكحض نس

 مست فيك ىنومّلع مهتي اب هفرعأ تنك ام اكّبلا ىنومّلع مه

 اونكو « مهلصوي سنأي ناك ةريجو هيف شيعلا هل باطتسا اليمج ادهع هسفنب ىدفي وهو

 تاملظ هلك راهبنلا حيصأو ع مدع هناك مهدعب دوجو لك حبصأف اولحرو « هتايحو هداف ميعن

 هعومد فجت الو مهيكيل هنإو ٠ « مالظ لكو ةملظ لك مهبرقب ىحمي ناكو ضعب قوف اهضعب

 نئلو « املح ناك امتاكو اهناسنإ ىف ودبي ادهع ىكبت هنيعو « اراردم ىمهت بحس اهناك

 | لوقيو ء ةحوفسم ءامد اهنأك ةيناق عومدب مهيكيي حبصأ دقل اميدق مهب ارورس كحض

 . بوطخلاو نحنا هب تلزن اذإ مستبي فيك هوملع أوناك ول ىنمتيو « هفرعي نكي ملو اكِبلا هوملع

 دامعلا ىدجولا دمحمب ىرقملل سلا ةضور باتك ىف ىقتلنو ىدعسلا رصعلا ىلا ىضمنو

 : ؟7ةيلزغ ةديصق نم هلو « ةرجهلل ٠١7 ةئتس ىفونلا

 روحلاو ةحالملاو ةوالحلاو ةح بصل  فاطللاو 0 نإ

 رهظ دق هيلع اجاييدو اهنم

 رجفنا دق دودخلا نرم لامجلا تلق

 رقس ىف ىبلقتو هنم ةلفظفلبو قطب مسيعلا ىف ىو ني

 م ردا ىضتنت ةلظفل 2, ةهقكو نأ ة ةرؤز دا ةئفطع له

 لامجلا امنأك لاخت كنإو «هتسيل اجايبدر اسدتس كلذ لك نم ال غيص امو « ةاف نبا

اسال يا
 

 . ل5 ص سالا ةضور (؟) . 717/١ ىقاولاو 77/8 غوبنلا (1)
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 ٠١6١ ةنس ىفوتملا ىشايعلا ملاس وبأ لوقيو . هانم اهب كردي ةظفل ىتح' وأ « ةفقو وأ ةروزوأ
 ,0 00 '] : هتجوزل ؟!)ءئارلا هعادو ىف ة ةرجهلل

 يفرطلا ةنانسو ناجشألا ةليلم  اشحلا ىف محلا ةناطقي اهّسنأ و

 ىفعض ىلع قارفلا لقب ىتّمحت اذكهأ ليحرلا لَ دقو لوقت

 «2فلالا نع تولس ذإ كينب تصحر امو اًّطَقلا بغزك اًعارنأ كرتتأ

 ©فكلاب ّممدلا ُضرْعَتْسَت الا فشِخك تضرعأف ٌمالملا ىفك الا تلقن
 9 فكولا نم لمي ال ىعمدو هاسأ ىلع قبطنم ّبلقلاو اهتعّدون

 فيطلا عم روزا نا الإ دعبلا عب اشي ةرايز ال مالس كيلع

 ةقلاع مونلا نم ةنس لازت الو « اهردص المت اهئاجشأو احابص اهعدو هن هو وهو

 هانبأ كرثتأ . ىفعض ىلع قارفلا لاقثا لّمحتَأ ىنكرتتأ : ليحرلا فزأ دقو هل لوقتو « اهفرطب

 ىفك ال تلقف ؟ لحرت ملو ىتتولس نيح مهتمحر الهف « مهشير لطي مل اطقلا 59 اراغص
 رطاقتي هعمدو « نزحلاو ىسألاب ظنككي هبلقو اهعدوو . عمدلا فرذن تلظو « مالملا نع

 ملحلا ىف كروزأ نأ الإ دعبلا عم كروزأ نل هسفن ىف لوقي وهو « اهيلع مّلسو « فكي الو

 ىفوتملا ىقرشلا هللا دبع ىبأ لوق هراتخم نمو « ىولعلا رصعلا ىف لزغلا رثاكتيو . فيطلا عم
 : ؟ةرجهلل ١١/٠ ةئس

 اهرهز ىف لاتخت ةضورك اهيل ىف لاتخت اهب ىل نم
 ")اهرشن نم بيطأ اهرشنو اهرشي نم بحرأ اهرْشبف

 "اهرونت نم فطلأ اهُرونإ) اهدْرَو نم جهبأ اهدخو

 اهرْجَف نم ضي اههجوو ١ اهنُصغ نم عفرا اههدقَو

 اهرجه ىف نارينلاو توملاو 2 اهلصو ىف ةسبلاو شيعلا

 رمتسيو « اهرهز ىف ةضورك لاتخت اهيلح ىف.هل ىوارتنو « بحلا دشا هتيحاصل بحت وشو

 نم بيطأ اهرطعو « اهللهتو ةضورلا رشب نم بحرأ اههجو للهتو اهرشبف « ةنراقملا ىف

 اهروتو . رورسلاو ةجهبلا نم اهيلإ رظانلا سفن ىف ثعبي اميف اهدرو قوفي اهدحخو اهرطع

 قرني اههجوو «ء ةضورلا نصغ نم عفرأ قوشمم لين اهدقو ءانسحو اطل ضورلا رهز قوفي
 . ميحجلاو توملا الإ اهرجه امو سودرفلاو ةايحلا الإ اهلصو امو « اهرجف ضايب هضايب يف

 )١( ىبرنملا غوبتلا (ه) . 87/8 ىبرغملا غوبتلا 97/9 .
  )7١اهرطعو اهاذش : اهرشن (5) . مهشير لوطي نأ لبيك راغصلا هدالوأ : اطقلا بغُر .

 رهرزلا : نوتلا حتفب رولا 2972 . لمرلا ةيبلخ : اثدلا ىشح )ع
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 عيبرلا وبأ امه « نيدحوملا رصع ءارعش نم نيريبك نيلزغ نيرعاش ءازإب اليلق فقوتن نأ انب ىرحو
 . ىملسلا رمعو ىدحوملا

 ىدحولملا ()هييرلا وبأ

 ىنع دقو عةمك احلا نيدحوملا ةرسأ نم وهف «نموملادبع نب هللادبع نب ناميلس عيبرلا وبأ وه

 فصتتم ىلاوح دلو هنأ نوتظملاو « هداليم خيرات ْفَرْعُي الو « ارعاش ابيدأ ًاشنف «هتيبرتب هوبأ
 هقاالعلا ىرتو عالمه ةتس ىفوت ذإ عباسلا ترملا لئاوآ ىتح ساعو « سداسلا نرقلا

 لازامو (غ(ه ه5ؤه - هم١١ مكحلا هيلوت لئاوأ ىف بوقعي ةقيلخلا همع نبا نيبو ةهنيب ةكيس

 لامعألا نم ريثكب هفلكي بوقعي ذخأو « هتلود لاجر رابك نم حبصأو هنع افع ىتح هفطعتسي
 ةيهافر ىف شيعي ةلودلاو همع نباي ةلصلا هذه هتلعجو « هجو ريخ ىلع اهاَّداف ةيبرحلاو ةيندملا

 بحلا ىف ةصاخنو ةيصخشلا هفطاوعل شيعي هلعج 5 تايرمخلا نم رثكي هلعج امم « شيعلا نم

 : هلوق لثم نم هناويد نم ربكألا رطشلا ناقرغتسي امهو « لزغلاو
 هعلضأ هيوحت ام هنم هبسَحو  ٌهعّرصُم بحلا ليتق نم ىوهلا ْبْسَح
 هعجوأ نيبلا ىندأو ءازعلا فيك مل تلقف اوناب دقو ع اولاق

 هعَرْجأ تي ام هباص نم هاقس الو قارفلاب ابق هللا بّذع ال
 هعمست سيل ىتذأ لذعلا نع تمص مكلذعل ىغصأ امن ىنولذعت ال

 نعو ءهنضو ءاسأ نامتك لواحي رهو ههعلضأ هنم هيوئامو هعرصم بحل ىفكي لوقي وهو
 عجاومو ىزعتا فيك مهبيجيو « تلحر نيح كتبحاص نع زعت هل سانلا لوقيو كلذ عيطتسي
 ّرملا نم هعرجتي ام هيقسي الو ابلق قارفلاو نيبلاب بذعيال نأ هللا وعديو «ىبيبالتي ةذحا نيبلا
 .هعمستالف ممص ىنذأ باصأ ذإ مكلذع ىلإ ىغصأ تسلف ىنولذعتال هلاذعل لوقيو «باذعلاو

 1 ' :لوقيو
 داعيم لصولل امو ىأنت ٌرادلاو  ٌدادزت قاوشألاو ٌرَّبصَتلا فيك
 داعيبإ برقا 2 رازملا ىأاني مكرايد ىنم تبرق املكو

 "داريإو ٌرادصإ لباالبلو قرأ ىف نفجلاو قرح ىف بلقلاو

 دايعأو سارعأ كايقلب ىبسح مكبر هيع ىتان نإو ىنإ
 لصولل سيلو « دعتبت مهرادو « دادزت قاوشألاف « هتبحاص ةيرر نع اربص عيطتسي ال هنإ

 ) داعبالا نم اعون لوح برقلا ناكو : ةرايزلا تأن هنم تيرق املك مهرايد نإ لوقيو . داعيم

 ديعلا هتاف نإ هنإ لوقيو « هقلقت نوجشلا وأ لبالبلاو قرا ىف هنفجو « بحلا نم قرح ىف هبلقو
 : لوقيو . هرظتنت دايعأو سارعأ اهواقلف « مهرايد ىف

 . روشنم هنآويدو ىفاولا هراعشأو ىدحوملا عيبرلا. بأ ةمجرت ىف رظنا (1)
 . عوجرو محاور : داريإو رادصإ .نوجشلا :ليذلبلا (7) « ىرارجلا سابع روتك دلل ةساردو اال - 184 ص
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 ٌراصنأو ناوعأ قوشلا لع لهف ٌرادلا كب وندت ذإ دادزي قوشلا
 راتخأ كنم ىّونُد ريغ سيلر لمأ اي ٌرادلا ىب تأن ىرايتحاب ام
 ران مم راكذت نم سفنلا ىفو الإ ةلحرم ٍتزواج الو اليم ترس ام

 ٌراصبأ بوبحا ,كلهجو تقراف ذم ىنبجعأف ءىش ىلإ ترظن الو
 رادلا هلإ نع هيب تعءانت نإر مكدنع بلقلا نأ ملعي هلل

 راوز سفنلا بيبح فيطو مكنم الدب ىنراز و مكَفْيَط رض م
 رارف موسنلاو ىنقرطي فيكو 2 ىنكَس اي فّّطلل ال موسلل بنذلا

 سيل هنإ لوقيو « هنودعاسي ناوعأو راصنأ هل امنأكو اهراد هنم تند املك دادزي هقوشو

 ةلحرم الو اليم رسي مل هنإ لوقيو ءاهبرقو اهوند امئاد راتخي ذإ ؛هنع اهراد دعب هرايتخاب
 لحر امناكلر ٠ بوبحللا اههجو ةيور دعب ءىشب هرظن لغشي ملو « هسفن ىف اهاركذ لعتشتوالإ
 رذتعيو «نيبحملل راوز امئاد ةبحالا فيط امنيب هروزيال اهفيط نأ بجعيو « اهعم هبلق هنع
 :لوقيو . اهاوس ءىش ىف ركفيال ادّهسم اًمئاد تييي ذإ مانيال هنأل «فيطللال مونلل بنذلاف ءهنع

 لغتشم نيبلا بحب وال تنأو لَجألا كلاحرت ىف نّبلا عمزم اي
 لعتشت دجولا رانو ىِمْهَي عمدلاو ىنكرتتو ىضمت ا مظع ال ىلإ
 لبخت ةلاو ىنإف كنم نيلاب هنكاس تنأ اداؤف عورت الف

 اولحر ام نوردي ولو بونذلا نم 2 مهلحرت ىف اذ ام كلموق ردي مل

 اولزت امثيح ىداّوف ىف مهنأب 2 اوملع امو اليل - مهمعزي - اًوَرَس

 ؛ هيلق ةبيبحب لحرتس ذإ هتوم اهليحر ىفف « ليحرلا ىلع ةممصملا هتبحاص بطاخي وهو
 اهل لوقيو « لعتشت دجولاو بحلا رانو لطهي عمدلاو « هباذعل هكرتتو لحرت نأ مظعي وهو

 نم مهلحرت ىف ام كموق ردي ملو « نجأ داكأو نزحلا ةياغ ىف ىننإف نييلاب ىداّوف ىعوٌرت ال
 ىف امئاد مهنا اوملع امو اليل اوراس دقو « اولحر ام كلذ اوفرع ولو ىببسي ماثالاو بونذلا

 : لوقيو . ةلصتم ىرك ذ كركذاو مهرك ذأ ىداّؤف

 اهباكر ٌروزأ ىتح ةعاس اوفق  ٍةرْيَحُسِب اوجلذأ بك رل لوقأ

 اهباتع تلاطأ نأ اهيلإ وكشأو  اههجو نساحم نم ىنيع ًألمأو
 اهبابق ثتيآر نأ ىبسحف الإو تعلو لاصولاب تداج ىه ْنإف

 اهباكسنا تفرع ام نيب ريغ ىلع ربع بكمأو وكشأ اهب ةتفقو
 اهباقن ريخملا ردبلا ىلع تطحو -2<بّتصخم نانب نم صرب تمواف
 اهبارُع راثأ دق نم ىّونلا وكشيو هدارأ دنق نم نيل ىكييأ تسلاقو
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 ًالميو اهباكر روزيل ةعاس فقوتي نا ارحس اهب راس ىذلا هتيحاص بكر ىلإ عرضي وهو
 اهبف لاصولاب تمعن ىه نإف « اهباتع لوط اهيلإ وكشيو « اههجو نساحم نم هنيع
 اهبكسي ال ىتا هتاربع بكسيو وكشي اهب فقو هنإ لوقيو « اهمايخو اهبابق ىأر نأ هبسحف الإو
 أههججو ىلع اهياقث تعضو دقو بضخم ضغ ناني تموأف هيلع تفطع امنأكو « ني نبب ريغ ىف

 قارفلاو ىونلا وكشتو هتدرأ ىدذلا تنأو نييلأ نم ىكبتا ةلئاق هتبتاعو « هلامتكا ىف ردبلاك ريتملا

 ( هبح ىف وأ هرعش ىف ىنضي املقو ةيذع ىقيسومب زيمدي هنأ حضاوو . هبارغ ترثأ .ىذلا تنأو

 هيناعمو بحلا قئاقد فصو ىف قمعت هيف سيل كلذل هرعشو « فرتم ريمأ هنأل

 هيابكإ هّدعاو « ءابدألاو ءاهقفلا تاقلح ىلع اهب بكاف سافب ضاق وهو هعم هبحّصو « هوب

 غصي مو نيتمزتملا شعب هيلع ةلحشأو 4 لزغلا 7 ه رعشب ةيسلدنالاو ةيبرغملا ' نيتفيبلا ىف ٠ رهتشاأو

 ( هلاثما نم نينانغلا ءارعشلا ةياتع هتنيزو هسبلمو هتكسمب ىنعي ناك هنإ هومجرتم لوقيو ء مه

 : هلوق هتايلزَغ نمو

 ير الف ُمارغلا لقت اذإ ىلتق تارتب بلاط ىلامو

 0 ال كبح مر اياهب 2عولض نع كوحن راس ىداؤن
 ميقسلا هرظان حص 1 رم م 8 37 0

 يح كل تت مسا نيو اهني سلا ىميكس مس هتبحاصل راتحلا دقو

 : اهحريي ال هعرلض ديب رسم اهبحو ؛ مارغل | هلتق اذإ هرأثب بلاط هل سيل هنإو « ىتفي الو هرأث

 . هراثب ذخاي ال : ىدوي ال (5) ىف كلملا دبع نبال ةلمكتلاو ليذلاو اهدعب امر "5
 . حربي ١ ميري ال 5 بدألاب ىفاولاو ديعس نبال ةعنايلا نوصغلاو 01/4

 عوبنلاو اهدعب امو ١148/١ ىصقألا برغملا ىف ىبرعلا
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 هبلق نإ لوقيو « تيبلا رخخآ ىف لعفلاو اهمسا نيب سناجيل امير عبارلا تيبلا ىف اهامس امنإو
 5 عومملا ضاضيباو نامألا دادوسأ نيب قايطلاب سداسلا تيبلا ىف ىنعيو ؛ اهفرط لثم ميقس

 هديل ىلع نكي م ىلسلا هل كلذ فر اهتراضن نم ةراثأ هيلع اهبح ىف هباذع نإ لوقيو
 : لوقي . فلكتلا نم اناولأ اهيف فلكت كلذلو « ةعوطقم هذه مظن نوح

 هلأ طي نع ةبحلا ره هلأ نم بصلا ىلع ٌراغأ

 هيجعأ ام ّىرمأ ِهّللِذ  ىعم ىقوشو ىنع ُبلقلا ىأن
 هبرج نم دنع ىوملا كاذك لتتاق ىلإ ىداؤوف روحي
 هبعتأ نيم ةحار بلطيو اضرلاب هطخسل دوحجي

 ةبيذع نمل ميعنئلب اعد 2 ىوحلا ٌمارغ ىبلق فش اذإ

 بحلا ءىفطي نأ ديري نم نأ فرعي ال هنأكو « هبنأ بحملاب لزن اصخش نإ لوقي وهو
 نم هيف جلتخي ناك ام لازي الو هتحاص عم لحر هبلق نأ بجعيو « هلعّشُي موللاب وأ بيتناتلاب

 بوبحملا دوجيو . اعيمج نّيحْما نأش هتلتاق هتبحاص ةيؤر ىلإ امئاد نحي هداؤف نإو « هعم هقاوشأ
 اعد هفشو هبلق ىَتضَأ املك مارغلا نإ لوقيو « هبعتأ نمل ةحارلا بلطيو « هطخسأ نا اضرلاب

 ىلإ سايقلاب تايبارعألا لامج ىف هلوق نمو . لزغلا ىف ةحضاو ةقر ىهو . هبذع نمل ميعنلاب

 : تايودبلاب فورعملا هباجعإو ىبنتملا امهلتسم تايرضحلا

 © فصلا ىبنب ىف ال بْرُعلا ىفو 2 رمرملا ةيئُد ال رفقلا اهم
 © فْعَألا اقنلا ىف اهُحَرْسَمو مايخلا كلت ٌُريفاعي ىسفنب

 ىِرَجلا ُداَوِف اهيف بلسيو _ميكحلا اهيلإ وّبْصَي بعالم
 ار َتَمْعَب ىتم ىَراايغ ٍدوسألا تانب ءابلظلا اهيفو

 (رذوجلا عم شان لبشلا هب لازغلا ُسانك رئزلا سيف
 رعشي مل ّىحلا هب ٌمارغ ةعقحت اربظنت اهُيلاْخُي

 ىري الرف ٍرَغ فرط ىو در ُحَدُْب ظحللاو
 سيلف ةيمد اهيمسي نأ ىفكيو « ةيرضحلا رمرملا ةيمد ىلع ةيودبلا رفقلا ةليمج لضفي وهو

 اهبعالمو مايخلا كلت ءابظ هحورو هسفنب ىدفي هنإ لوقيو « اهترضن الو ةيودبلا ةيويح اهيف

 . عاجشلا ءىرجلا داؤف بلستو ميكحلا لجرلا بذجت بعالم اهنإ لوقيو . ربغملا لمرلا ىف
 اذه تيب امناكو « نرازي نهنأ تننبظ نحص اذإ ىئاللا دوسألا لاجرلا تاميرك ءابظلا اهيف

 )١( تحاص : تمغب (9 . نابسالا نم مهلاثمأو مورلا : رفصألا وني .

 ) )19تيب : ساتكلا . دسألا ةمجأ : ربزحلا سيحم (49 . ةيشحولا ةرقبلا دلوو ىبظلا : روفعي عمج ريفاعيلا

 ةيشحولا ةرقبلا دلو : رذؤجلا . لازغلا . بارتلاو رفعلاب بوشملا : رفعألا . لمرلا : اقنلا .
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 امهتم لكو « ةيشحولا ةرقبلا ةئبا هبشت ىتلا همع تنب عم ءىشان لبشلا هب « دوسأ ةمجا لازغلا
 , ىوملا مرطضي هدحو ظحللابو ع ىحلا هب رعشيال .نرتكم مارغ نع اريبعت رخآلا ىلإ رظنلا سلتخي
 : الزغتم هلوق نمو . ةيدايلا تايتفل ةعيدب ةحول ىهو . اكيرب ارهاط لازيال داوفو هب ىرغي فرطو

 00 و نوفجلا كلت ىري اذ نم مهسألا هندّصَقَأ ىداؤف اذه

 مكحي اميف باصُأو ىحضلا سمش ىلع اه لامجلا كح ةرغ اي
 مولا ظاحللا هظقوت لقعلاو اقشاع اهار |! (لخلا ىحْلضي

 منئرت لبي هيلع ُنصغ ا
 كلت نم ملسي ال ادحأ نإ لوقيو « هتيحاص ىنيع نم ةبوصملا مهسألا هداوف تباصأ دقف

 امل لامجلا مكحيل ىتح ضايبلا ةديدش ةرغ اهنإ لوقيو « ةليمجلا اهنوفج ىلإ رظن اذإ ماهسلا
 اهاري نيح بحلا دوعتي مل ىذلا ىلخلا نإو , همكح ىف بيصم وهو « ىحضلا سمش لع
 تيار دقو هس لين م لوقيف « لايخلا هب حطشيو « ةليمجلا ةرتافلا اهظاحلل اقشاع حبصي
 - ليمج ليلي هقوف ىنغتي انصغ ىرت كلنأ ءانغلاب حدصت ةقوشمملا اهتماق

 0 .اهيراش َلَقَع برشتو 2 اوماهف اهظحاول اورظن مه
 ماسبحلا هيللماح بلق ”عذيأ اهأوس اهتلقُم سائلا فاخي

 مامغلا بكسني سمشلا تحتو كاب وهو اهيلإ يفرط يس
 مامحلا ُبدتنت ناصغألا ىلع ادْجَ حونأف اهدَق ركذأ و
 ءالظلا ىنأ ٌلكُذ َتِبرَغ اذإ  اًّمغ رْدّصلا ىف اهنيِب بقعأو

 براشك اوماهو اوركس اهظحاول ىلإ اورظن نيحف « ةعئارلا اهريواصتب ةعيدب ةعطق ,ىهو
 فاحت ال نأ ىعيبطو اهيلإ رظنل نم نوفاخي اهينيع ةنتفل سانلاو « ائيش هلقع نم هل قّبت م رمخلل
 اهتمت بكسني سمشلا اهناكر ع ايكاب هفرط اهيلإ رظن دقو . هلماح فيخي ال ماسحلا نأل
 اهدعبو اهنيب نإو ع ناصغألا ىلع مامحلا حوني ا" حونيف قوشململا اهدق رك ذي هنإ لوقيو « مامغلا
 لدتو ةفارطلا ةياغ ىف تالباقم ىهو . سمشلا برغت نيح مالظلا ًاشني أ” امغ هردص ىف اشنأ

 . ةريثك ةدهاز | راعشا مظن ماأ8١٠٠ مه" 4 ٌةتس هتأكو ليبقو . ةبصخ ةيرعاش ىلع

١ 

 فصولا ءارعش

 اهناويحو اهراهزأو اهضايرب ةعيبطلا ءارعشلا هيف فصي ىبرعلا رعشلا ىف ميدق فصولا

 )١( هتباصأ هتدصقأ .
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 راحبلاو راهنألا توفصي « هوفصوو هولجس الإ ءامم وأ .ضرُأ نم ءىش ىلع مهنيعأ عقت ملو
 لوهسلا اوفصو ايكو . ريطلاو راطمألاو بحسلاو رمقلاو سمشلاو موجنلا نوفصي م نفسلاو
 رصع ذنم ناسل لك ىلع فصولا دجنو  تاباغلاو راجشألاو ايثكلاو لابجلا اوفصو نايدولاو

 : ©)ميبرلا فصو- ىف عابنز نبا ىضاقلا لوق لثم نم « نيطبارملا
 اهيبشقو اهريضن تلبرستو ١ اهبيط ةرهز ماي ألا انل تدبأ
 اهبوحش دعب ٌامعنلا اهب تدبو  اهعوشخ دعب ضرألا ْفطِع رتهاو

 اهيِيشَم تع تغلب ام دعب نم اهبابش ناوفنع ىف تحلطتو
 اهبولقو اهنويعب امل تكيف محار ةفقو ْبْحّسلا اهيلع تفقو
 اهبوطقب ترشابتو اهئاكي -(016<تكحاضت فيك راهزألل تبجعن
 ©هبريج قشو اهيف اهمْذَل نم املويذ ٌيجت اللُح تلبرستو

 اهللح عورأ تسبلو « عيبرلا بيط : اهيدل بيط عورأ انل تدبأ مايألا نإ لوقي وهو
  اهبوحش دعب ةيتف ءامعنلا تءارتو « اهبذج دعب ابصخ ضرألا بناوج تزتهاو « اهّدجأو
 : اًيتيع بدجلا ةخوخيش نم تغلبو تباش تناك نأ دعب اهبابش ناوفنع ىف اهنتافل تعلطتو
 راهزألل بجع هنإ لوقيو « اًراح ءاكب امل تكبو ةفطاع امل ةمحار بحسلا اهيلع تفقو دقف
 برض نم ال ثدح امب ةغباس اللح تسبل ام ناعرسو « اهسوبعو اهئاكبل جهتبتو كلحضت

 شكارم ىلإ ةتبس نم الولغم ضايع ىضاقلاب نتودحوملا ءاج املو . اهلخادم قشو اهل راطمألا
 : ()لاقف « عجست ةيرمق مم « ىاد م هل لاقي داوي رمو

 (©)ءانغب وأ حؤنلا نجش امنأ 2 ىبرط هلل حاوذألا. ةيِرمفأ
 )ىئاحرُي نمو ىحرَي نم جّيهت ١ ةنر كليده نم ىتنقَرَأ دقف
 ءادب تيلب دق ىادب بيرغ ىننإف مامح اي لغم كلعل

 (0ا5 نيقفاخلا ديعب قرخو ةتبسو اد نيب ةالف نم مكن

 ىئارو تنب عوي تقيرأ اعومد اهضراب هأيملآ 5 ىنرك ذي

 "0واَور فرت ٍراجشأ لئامح اهنوزحو اهلهس ىف ىنيجعيو
 مانت دعب لمشلا انم عمجيس همكح قرفتلا ناك ىذلا لعل

 كئانغ نم ىترهسأ دقف ءانغلاب وأ حونلاب نجشو مهاخأ ىّبرَط راجشألا ةيرمقل لوقي وهو
 نيب ةالف نم كو « كدالوأو كلنيرق ىلع نيحونت ةبيرغ لثم كلعل , ىدئادش نم تجيه ةنر

 . ىدئادش : ىئاحربو ىحرب (5) . 75١9 ص تايقعلا دئالق (1)

 رغقم : ءاوق . ةرافم : قرح () . برض : مدل (١؟)

 . ليمج اهرطظنم : ءاور . ةرضان : فرت 6هف . هج ا/١ ىضاتلا نب رمال ىقتنملا 0

 . ةميلمعلا ةرجشلا 2 هححود عم حاودألا ش0(
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 عومد ىتركذيل اهضرأب هايلا مس نإو « ةرفقم نييناجلا ةدعابتم ةزافم نم كو ةتبسو ىاد

 « ليمجلا رظنلا تاذ ةرضانلا ىاد لئامخ ىنبجعتل ىو « تلحر موي ىئارو ىدالوأو ىتجوز

 لوقيو . ديعب ٍدعبو قارف دعب لمشلا عمجي ىلهأ نيبو ىنيب قرفتلاب مكح ىذلا هللا لعلو
 ' 7 عيبرل فصو ىف ىدحوملا عيبرلا وبأ

 ىلع ليلاكأ نم تمظن تمظنو هرهازإ تشو امي عيبرلا 5

 قو نسم ناولأب هتقّمتو لاح نم ضورلا نتم قوف تجبدو
 -. رشأ ىذ "3 يفن حاقأ نمو جنغ ىذ ظاحلالا رحاس رسجرت نم

 ٍرشبلا ىلع ىّمعنلل ٌركشلا دكأت يح بِغ رهزلا ُضور عّرضت امي
 را ىلع ىتثي هنكلو اعوط مخ حاف ضورلا نأ سانلا بسحي ال

 نم تقسن اميو هرهازأ تشقن تشننو تشو امب عيبرلا ىبحي نأ هل ءىراق لك نم بلطي وهو

 سجرن نم : رهزلا نم ناولأب اهتقّمن لاح نم ضورلا تنيز امبو رجشلا ىلع رهزلا ناجيت
 ةمعنلا هذمل سانلا ىلع ركشلا بجو دقو « رغفلا ىقن زوزح ىذ حاقأ نمو ظاحلألا رحاس لدم

 ضورلا نأ سانلا نظي الو « ىكز رطع نم راما وأ ايملا بقع رهزل ضور رشني امن هميظعلا
 روهشملا ىتبسلا فيرشلا مساقلا وبأ لوقيو . رطملل اًركشو ءانث هب حاف امنإو « محل هب حاف

 : ( ةيقاس ) ةروعان ىف 7٠ ةنس ىفوتملا ىطاترغلاب
 عمتسُمو رم ىف كتقارف 5 اهيئاكر 0 اذإ | ريس بتاذو

 ميشقنم ريغ وتب ضايرلا ىلع هكارك تراد كلف اهنأك
 ()همحلا ةنانملا اَيَح لهتسا اذإ اهفلاخت لب ابوح َبْحُّسلا لثامت

 عفترم لك هنم لزت كلتو ,ضفخنم لك ولعت ءاملا نم ىذه
 اهناكو ع اهتوصو اهرظنم ىف كاتتارق نانح هيف انوص تعمس اهييلاود تعرسأ اذإ اهنأ لوقي

 بحسلا لثامت اهنإ لوقيو . عشقني ال رمتسم رطمب ضايرلا ىلع هبيلاود وأ هبكاوك تراد كلف
 ىقست ةروعاتلاف « اهراطمأ ترمهنا اذإ اهفلاخت لب لوقيف « دوعيو « اهرطم نم طقست اميف

 ةنيفس فصو ىف لوقيو . لالتلاو لابجلا نم تاعفترملا ىقست بحسلا امنيب ضفخنم لك

 رحبلا هب رخمت

 جوميو ةرات نكسي ٌرحبلاو اهقوف انرس ءاشنإلا ةبيرغو
 جوعت ثيح ُسنألا جاعف تمرك الط دهاعم اهب ُمْوِن انْجُع
 يهب كانه ىتاَرَم هل ٌرون 2 انمامأ ليصألا سمش نم ٌدتماو

 . 17 تر/؟ ىفاولا اهتيلاتر تايبألا هذه ىف رنا 9 | . 3١5/١ ىفاولا (1)

 . ةلطاخلا ةباسسلا : عمم لا ةناتلا غ4) . حاقالاب روغثلا نوهبشي ءارعشلاو . زوزح : رشا )١(



 جيلخ راضنلا نم هيف لاس دق ةضف بئاذ محلا ءام نآكف
 انجرعو ؛ جومي ةراتو نكسي ةرات رحببلو اهياع انرس عنصلا ةعيدب ةنيفس اهنإ لوقي وهو

 : نم انمامأ دتماو « سنألا اهعم جَّرعو ةبيط نكامأ ُمْوِن
 , هو وف تيذتمأ ةضاد هةبحو رحبلا نم اجيلخ لاحتساف ليصألا سمش

 عام ناكو 6 عم رون ٍليصألا سمش

 : ()جفلا ءاوضأ قائبناو م فصو ىف ةرجهلل /49 ةئس ىفوتملا ىمرضحلا نميهملادبع

 ب مجنلا فرط باصأو قيقر ميسن هعمو ىءارت رحسلا نإ لوقي وهو

 ليلع ميسنلاو ٌريحس ىولرت
 تلتعاف ليللا هّضاخ رهن رجفللو
 ةرارش هنم ليللا ىجاس قزمن

 ةماستبا هنع ضورلا رغث مسبت
 اهناك ئوظن نابلا نوصغ تلامو

 مئامح نوصغلا كلت ىلع تنغو

 ترزق مث اهنحلد ىف تعجس اذإ

 ليلك حابصلاب فرط مجننللو
 00 وجح هنم ءاملظلا مهدأ ىوش

 لوصنت هنم ميغلا ٌرتيم قّرخو
 (”لومه مامغلل نويع تضافو

 ©لومش هابّص نم اهيلع راد
 ©ليدهو اهنود ٌفيفح نمل
 (0ليقثو اهنود فيفحخ حيطي

 امنأكو ٠ لالكلا ضعبب

 ةرارش هنم تقزمو « همئاوق ىف ضايب ءاملظلا ناصح فارطأ لتعاف ليللا هضاخ رهن رجفلا

 مامغلا ضافو « ضورلا رغث مسبتو « حامرلا لوصن هبشي ام هنم ميغلا راتس قرحخخو ليللا نوكس
 : ةليمجلا ابصلا حير نم سوئك اهيلع رادي امنأكو نابلا نوصغ تشنتناو « رطملا نم لويسب
 لوقيو « همينارتو ناصغألا ىلع طقسي وهو هفيفح مسيو ء نوصغلا ىلع ىنغي مامحلا ذحخأو
 دشنيو . نونغملا هنحمي امم ليقثلاو فيفخلا هلامجل قاف اهتوص تدّدرو تمنرت اذإ مئامحلا نإ

 : : !"7ضور ىف ةرجهلل ٠٠١١ ةنس ىدعسلا روصنملا مايأ ىفونملا ىواَشْفَشلا ىبي نب دمحأ

 نع ىفنت

 ةعجاس حاوذألاب ٌريطلا ىرت امأ
 هل ٌديدحلا نال نم ٌريمازه ىكحت

 برك نم بلقلاب ام بصل

 ابرط اهعيجرت نم صفري نابلاو
 ابحسنم لظلاو ابكسنم ءاسلاو

 ١ ىفاولا 545/9 .

 ضايب : لوجح . مئارقلا ديريو فارطأ : ىوش (؟) .
 . ةضمفاد : لوص (9)

 . رمح : لومش (5)
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 0 راتوأ اهلمانا تمد

 ””ناديزو ٍدصَر ىف لازجلالاب ودشت

 ىناع ىوملا هيت ىف بصلا كرتت لب
 ناجرم راغثا نع ٌرتفي رمهزلاو

 1. 4 ع هيلع فقت

 . مامدخلا اسوي ليده )0

 , طقسي : حيطي . تددر : ترقرق 0(

 . 13//# ىيرنملا غوبتلا 0

 . ءانغلا ناحل نم : ناديزلاو دصرلا (8)



 : ناديزلاو دصرلا ماغتأب ودشتو « ديدحلا هللا هل نالأ ىذلا دواد ريمازم اهئانغب ىكحت ناديعلا راتوأ
 نابلأو « هيف هتيابص ددري هبل ريسآ هنأك هلعجت لب بحلا برك نم هبلقب ام بحملا نع ىّحنتو

 بكستت راطمألاو « ةيؤلْول روغث نع كحضي رهزلاو « ابرط اهمنرتو اهتوص ديدرت نم صقري
 ىلع وبأ لوقيو « ىولعلا رصعلا ريكاوب ىلإ ىضمنو . شعنم ميسن بهيو « بحسني لظلاو
 : )مي ةميدق ةقالع نم رطملاو رهزلا نيب ب اميف ةرجهلل 11١7 ةنس ىفوتمل ىسويلا

 ءاحخإو ةميدق امحرل ضن غلا رهزلاو مامغلا نيب نإ

 ءامسلا لح كاذو اذ ىرثلا ىف ىراوتفا هنلأ نع فلإ نآب

 عامللا بيبخحلاب هيف تنذا ايادج تراز مامغلا ام اذإف

 كي تلهتساف هايقل دنع 2تنحف ٌميدقلا ةدهع تركذ
 ءقدصألاو ٌدوفولا ىّيِي 5  ايابخ م ازراب ٌَرهرلا ىرتف
 ءانغ ودشت نايقلا ىناوغ ق زّولاو هّيهت ابّصلاو الصقار

 رهزلاف هبحاص نع لك داب دقو « ءاحخأو ةميدق ةدوم رهزلاو مامغلا نيب نإ لوي وهو

 ءاقللاب هيف اهبيبح تنذا ةيحان راز مامغلا ام اذِإف . ءامسلا ىف ىلاعت ميغلاو ىرثلا ىف ىراوت

 دوفو ىبحي ناكم لك نم ازراب رهزلا ىرتو « رمهنم رطمب ىكييف ميدقلا هدهع مامغلا ركذيو
 . ءانغ ودشي ضايرلا نايق مامحلاو « هينهت ابصلا ميرو صقري هنأكو « راطمألا نم هئاقدصأ

 : ؟)ضور فصي ةرجهلل ١١١٠١ ةنس ىفوتملا روكاز نبا لوقيو

 رطملا دْجَو نم ضورلا جاهتبا ىف ررظنلا كارشا كاولسلل دم

 رحسلا رشن نع رونلا ىط ٍوراو ىبرلا سا نع سنالا قلتو
 16 ِء 2 : أ م اش * لى“

 رفخلا طرف نم نايقعلا ةرمحخ 0>تيبرشا اًدودمن درولا الجو
 ركِفلا تيم ترشنأ يتاحفن بعلا نلفت اىرخلا 0

 رثتنا سام املك د دكدلقهع ادق هليج ىف 0

 . #/١29 ىبرغملا غوبنلا (9) ظ . ١11/7 ىبرغملا غوبتلا (1)

 ع7



 « ارشبتسم ىتامألا هجو لبقتو مثلنلو « رهزلا سوئك ىف هتيؤرب معنت لطلاب كحوبص نكيلو
 ادودحخ درولا ىدباو « رهنلا ناصغألا لبقت ا لّبقلاب معني كلوح نم ءىش لك ثيح

 تاحفنب ايصلا سافنأ ّىريخلا رهز رثاو ء رفخلاو ءايحلا طرف نم بهذلا ةرمحب ةبرشم
 تمظنو « رردلاب ةئيلم فاحص ىف. اههذ ىدهي نيرسنلا رهز ذخنأو « ٌركِفلا تيم ىجحت

 فاصو نع ثدحتتت نأ انب ىرحو . رثتنا كرحت املك ءىلال دقع ضورلا ديج ىف ءادنألا
 . ىدعسلا دهعلا ىق ريبك

 ىلاتشفلا زيزعلا ©"9دبع
 ىبرغلا لامشلا ىف ةلاتشف ةليبق نم هوابأ « ىلاتشفلا دمحم نب زيزعلا دبع سراف وبأ وه

 ةنس ىفوتو م ١ه49/ه 59م" ةنس دلو دقو «ء اهيلإ بسن كلذلو «٠ ىسافل
 ظفح ىلع لبقأو « نييوغللاو ةاحنلاو ءاهقفلا نم هرصع ةمئأل ذملتتو ءم 5١؟5مه ٠١

 ع ةيدعسلا ةلودلا نيواودب قحتلي هلعج ام « ةيبدألا هتكلم تجضن ىتح رغلاو رعشلا

 شاعف « صالخالا دشأ هل صلخخأو « هنيواود سأر ىلع هلعجف « ىبهذلا روصنملا هب بجعأو
 ةضور : هباتك ىف ىرقملا هفصوو « ةيدعسلا ةيروصتملا هتلودل خرويو ع هحئانم هل مدقي

 ةلودلا ةأشن « ىلحألا لهنملا ةعاربلاو ةغالبلا نم دراولا « ىلعألا ملقلا ريزو » : هلوقب سآلا

 لبعتسمو اهينَق نم ىفاوقلا لزنمو . اهرارسأ متاكو ( ىبهذلا روصنملا ةلود ) ةيروصنملا
 ةّرد هباتك ىف هنع ىضاقلا نب دمحأ لوقيو . « نساحناو لئاضفلا ىف مدقملا « اهرارحا
 ىكز « ملقلا حيصف «ء ةمرخلا نيته « ةمحلا ىلع « مظان رثات « بيدا هيقف » : لاجحلا

 نيواودل اسيئر ناك اكو . « ةعاريلاو نيواودلا سرافو « ةعاربلاو ةغالبلا نكر ٠ مّيشلا

 روصتملا ةلودل اخرؤم املاع ناك ابيدأ وأ ابتاك ارعاش ناك اكو « ىمسرلا هرعاش ناك روصنملا

 . رصعلا ىف اهيلإ عج ث ىتلا رداصملا دححأ وهو « امصلا لهانم » هباتك ىف هيرصاعمل مجرتو

  روصنملل ةريثك ةيسايس حادمأ هلو « ىثارمللاو تايلزغلا ىوس ةريثك ةيوبن تايداليم هلو

 هب نادزا امو هببقو هينابمو عيدبلاب ىمسملا روصنملا رصق فصو ىف راعشا هل كلذ بتاجيو
 اهب فصتا ىتلا ةفرتملا ةراضحلا ىدم ىلع - حوضوب - لدي امم « شوقنلاو ليثامتلا نم
 هنإ : « لهانملا » : هباتك ىف هنع لوقي عيدبلا رصقب ةداشالا ىفو . ىبهذلا روصنملا رصع

 . ةماخضو ةمظع ضرألا ىف بورضملا لثملا هنإو .. دالبلا ىف اهلثم قلخي مل ىتلا راثالا نم

 : لوقي هينابم فصو ىفو « اقئاتو اننفتو « ةماخفو ةلالجو

 ىفناولاو اهدعب امو 4١7/١ « ١18/5 ىبرغملا غوبتلاو ص سألا ةضور هراعشاو ىلاتشفلا ةمجرت ىف رظنا )١(

 رذ عم هناويد عمجارر ر ( سر ر ىعتلاو 0 قيقحتب هل ةسارد ةئاويذ مجارو . اهذعب ام برا يملا رلظنا ملأ ١س لاجسحلا ةردر ١7

 . ىنيرملا ةاجن ةديسلا 4١5/7 ىبحملل رثألا ةصالخو 841١/١ ىناثلا رشنو

 كلوا



 تدتغا امل اججلا اهلئامت تبل

 اهكاميم ولعلا ىف خماشت دملو
 لا ىدتغاف رهاوزلا بهشلا ىلإ امّسو

 اذل اًدسح هسَح .ةلازغلا يأ

 تأر ذإ ةرينملا هما تضتقنأو

 هب وهزت امب لوقعلا تبلس (رصقلا ىف ةشوقنملا روصلاو اهليثامت ) اهلئامت نإ لوقي وهو
 كلفلل عبات بونجم هنأك رصقلا أدغ ىتح اهكارس عافترالا ىف ىدامت دقو « ةبهذملا اهزرط رم

 ةامسملا ةيمجنلا ةعومجملا هناك حبصأو « موجنلا نيب رقتسا ىتح هعافترا ىف لظو « ىولعلا

 اهيوحش ادبو سمشلا ىنضأ دقف « هنسحب كيهانو . بوصعملا اهجات هنأك ادغ لب « ليلكالاب

 ءىيضت هضاير رهز راونأ تدهاش ذإ تّضقناف ةرينملا موجنلا امأ « ليصألا تقو ف احضاو

 ابيجع ءايض :  ضيبأ رمرم ىف دوسأ رمرمب رصقلا ىف وهي ىلع بتتك امم هلو .

 ريظن هسنم رع 2 :
 كن الق ٠ فصضر هأنب شوقن تفصُر

 املاليخ لاس ا اهتاكن

 هفصو نع اهروصق روصقلا راش
 هتابتج ىف اظحللا تلجأ اذاف

 اه هاريكز جيم داسا نيب أم

 ا”ابيهذت اهزارط نسحب وهزت
 «0ابينج رينملا كلفلا ىلع ىرجف
 ©ابوصملا اهجات اهنم ٌليلكإ
 ("ابوحش ليصآالل اهيلع ىَدْب
 "ابيجع روني هب ضايرلا َرهَز

 ريض وهو ضورلاك اهز امل

 لروحلا روحتلا ىف اهتدنضن دق

 "روفاك اهبّرت ةضفو ىشَو

 ريدسو قنروخ هيف ايس

 © روسحم هنسحب وهو لتري

 ”ديوصت اهنسحب سوفنلا كلم
 يَ

 ريفص نمل ىلست ٍدواسأو

 شوقن تففص دقو ؛ لامجو ةرضن نم هيف ىرجي امل هريظن زعي اوهب هعورأ ام لوقي و

 اهلالخ ليسي ربتلاو شوقنلا هذه ناكو « تانتاف وأ ةنتاف روحتلا ىلع اهتّوس دئالق فيفصت هتان

 روصقلا لك ىلع ومسيل عيدبلا نإ . روفاكلا رهزك ضايبلا ةديدش ةضف ىلع شوقنو عيدب ىشو

 رصبلا ليجت نيحو « ةياهاجلا ىف ةريحلا برقب اناك نيذللا ريدسلاو قنروخلا ىرصق ىلع ىتح

 ةيضف روص شوقنلا هله ةفضب تفص دقو « دهاشت ام ةعورل اليلك اريسح دتري هبناوج ىف

 تاعامجو رازت ةيح اهنأ كيلإ ليخي داسا نم كانه هارت ام ىوس اهريوصت لامجب بابلألا للخت

 اجحلا . رصقلا ىف ةشوقملا اهليئامت : اهلئامت (1)

 . لتملا
 . هل ايذامم : ايينج (؟)

 . دوقعملا : بوصعملا . موجنلا : بهشلا )

 . سمشلا : ةلازغلا (4)

 . ءىمضي : روني (5)
 . اهتقسن : اهتدضن 69

 بضهللا : ريتلا 07

 . فيعض ليلك : روسع (8)

 . سوفنو ليثامت : لئامت (9)
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 نم هيلع فرشت امو « رصقلا ةبق فصو ىف عستيو . الصتم اريفص رفصت اهناك ريطلا نم
 : اهناسل ىلع هلوقب هفصو لهتسيو « راهزالاو رهبلا

 اطرَق ىنذأ ىف سمشلا صر حصأر اطحناو نود ٌردبلا رن توعت
 )طمس ىقنع ىف ءازوجلا ىب تطينو ١> ىقرفُل اًسجات ليلكالا نم تغصر

 اطتأ هبت دق نامج ريشن اهناك ايرثلا ىقاوسطأب تحالو

 ©)اطحنم ىلْخُر ناويك لع تلج ىننأل موجنلا رهز نع تيّدعو

 ىطغ دق ةرجملا رهن ىلع اجيلحت ىتنلاو ةحامسلا ضيف نم ُتيرحأو

 سمشلا صرق حيصأو ىنود ردبلا طقسف « ءامسلا ىف تيلاعتو توعس ىتنإ لوقت ةبقلاو ا

 أ ءازوجلا موج تقلعتو « يسأر قرفل اجات ليلك ا عوجل نم تلعجو « اطرق ىنذأ ُْى ف

 ع اطقل هتبقحت ةضف تاتف اهناكو اهموجتو ايرثلا لاعألا ىف تحاالو « انيمث ا!اذفغ ىديح

 ىدنلاو ةحامسلا نم تيرجأو « لْخَر هيلع تعضوو ( لحز ) اوبك لإ موجنلا تزواجتو
 هيلع فرشت ىذلا رهتلا فصو ىف رمتسيو . هقافو ءامسلا ىف : ةرجملا رهن لع ,ىطغ احعياح

 ٠ ةبقلا
 ها م 8 1 أعءا دم
 ()طقر ةّيح هؤابصح تدقرقر دقو هناك سورغلا نيب ام ْضْضَتت

 ([طْرِم اهلئامخ نم رجحت ٌديِغَو دئارخ ضايرلا حوَد نم هيلاوح
 تلاطخو اهبئارذ ىف حال رهزلا ىتَج تحتو عررفلا نذل تتلسرأ اذإ
 ()طفسإ بّرشت نارشن لام امك ىَرَس اذإ ميسلا كذآ امهحنري
 اطب مأ بكسأ ثيفلا اهيدل لوس 2 ىتنلاو ٌدوجلا اهّداج اًضاير قشي
 طش امل طيسبلا ضرع ادغ اراحم هٌضايج نْيَجللا لاستسب تلاسو
 «طْسَغ الر اثرسك ىشخت ال سمشلا ىه ٌةيسد هاطْنُو طْنَو اهتم ُعّلطت
 اطسَو امسلا موجت نم لح ردبلا انس اهتايتج ىف اهدملا بابحو تكح

 « ءاطقر ةّيَح هوابصح تدبتك دقو هنأك سورغلا نيب ههايم ىرجت رهتلا نإ لوقي وهو

 كيلإ ليخيو « نهبايث ىف نقناتي ىئاللا تاواتسحلا ديغلاو دئارخلاك معان ضب رجش هيلاوحو
 اهليميو ع ضايبلاو داوسلا هيف عمتجي بيش طحخو هناك ةئدللا اهعورف ىلاعأ ىف رهزلا حتفت اذإ

 لطهي اضاير قشيل هنإو « هقتعملا طنفسالا ةرممخ برش رومخم لام اي اهب رم اذإ ةحنرتم ميسنلا

 ١١( ايش : اطخو . اهيصاون : اهيئاوذ (ت) . ادقع : اطمح . تقلع : تطين .

 ١9( ةقتعم رمخ : طنفسالا (7) . لخحز بكورك : ناويك .

 ) )5ضرالا نم طسيملا :طيسيلا .ةضفلا : نيجللا 89 .طقن اهنولب :ءاطقر .تممل :تقرقر .لاس :ضتضنت .

 صاقتنالا : طمغلا () . بوثلل ليوط ليذ : طرم . اهللح : اهلئاسن )(ُغ( .
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 هباكسنا ىف ىقيقحلا ثيغلا عرسأ اهيدل ءاوس كلذلو . هاياطعو ىبهذلا روصنملا دوج اهيلع
 ةيمد ضايحلا كلت نيزتو ع عورزلا ىقست : اراحب ةضغلا بارساب ليست هضايح كلتو « اطبأ وأ

 رثانتي امو ةيمدلا هذه نإ لوقيو « (اصاقتنا ) اطمغ الو افوسك ىشخت ال سمشلا اهنأك ةليمج
 : ادشنم ةبقلا فصو ىلإ دوعيو . ءامسلا طسو موجنلا هلوح نمو ردبلاك ءاملا بابح ص اهلرح

 0اَّيل اهب رهن يضفلا اهمسج ىلع اهُعاعش ىقلأ ٌسمشلا اهتلزاغ
 اطقت اهطقني كسملا نأك اشوقن  اهميدأ فص نع هيف سو
 ىطسْولا اهَتَرَد نسحلا ىف امل ىنإن ةدالق بابقلا ضيب تقستا اذإ

 ب

 (9طيرلاو دئالتلا اهنعا تضن ىَراذَع ايناكف ىَمدلا ضيب ىنفتكت

 اطرخلاو تحشلا اهميعتت ىف لمجاو اهيرع نسحلا اهداز نكلو د دوف

 اطغض اهب ءامسلا كالفأ ٌريراوت ترسكت اهناجيت اًدُعْص ْتَمَن
 00و ىدطلاو العلا ّلُْخَر هنانكأاب الها ةداعسلاب اًواش كلاي

 قصتلا رونلاو ءايضلا مم ارهن نأك تلخ سمشلا ةعشا ةبقلا لع تسكعنا اذإ لوقي وهو
 امناك شوقنلا نم هيلع امو اهضايب ءافص نم ىلإ لّيخو « اهراوجي .ىرجي ىذلا رهنلل الباقم اهب
 اهتّرذ تناك ةدالق ةميظعلا روصقلا ىلاعأ ىف ءاضيبلا بابقلا تلوحت اذإ لوقيو « كسملا اهطقن
 ىب تطاحأ ءاضيبلا ىمدلا نإ اهناسل ىلع لوقيو . ةبق اهلثامت ال ىتلا ةديرفلا اهتبقو ىلعسولا

 تيملعح ىتح ءامسلا ىف ةدعاص اهتاجيت تلاعتو : ةفاسرو هم وحن طرخلاو تحبشلاو © أائسح

 ىف طيش لقو ةداعسلاب ةلها ةخيمأَس ئ 2: اهمظعأ امو 4 بكاوكلاو موجنلا نم اهكالفأ ريراوق

 : !ادشنم ىضميو « ىدحلاو العلا لْحَر اهبنارجو اهفانكأ

 اطْرَش ىرّولا ىنامأ اهانغمب فوطت >تربناف علا اهداش لدجم ةبعكو
 «')اطقسسلا الو بيبكلا ال باق ايانح اهسانك 3 رصلا تنالزغ مح رسمو
 ىطرألاو رْدسلا ال صولا هيف نْدَّسٌوو اطّمَخلاو ٌّلثألا ال باط ام هب َنْكَلَ

 اطلخخ اهب داع ُبحسلا هتجز ام اذإ ٌرِّيدم كلسملا نم هارث

 اِطْسِق هربنغ َُفْرَع يفنأ لك ىلإ ىّرَس اًرحس ةمسن هتركاب نإو

 هب فولت ىلتلا ىتنأ إو ءامسلا اذنع ىف رعلا اهعفر ةبعك اهنأك ةبق كلاي لوقي وهو

 . اهتيب :. اهسانك . عيطقلا : ميرصلا (4) . ىقصقلا : اهب طل (1)
 . لمرلا عطق .ِ . ةءالم : طيرلا 030

 . ةخماشلا ةبتلا ءاني فيريو ةميظعلا ةمملا : واشلا (5)
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 نالزخلل انوبي وأ اسانك وأ احرسم ال اي لوقيو «روصنملا دي لع ققحتت نأ ءاجر اطاوشأو اطوش
 رجش نم ىداوبلا نالزغ هكولت ام ال اهل باط ام كولتل اهنإو . اهيف ةمئاقلا ليثامتلاو ىمدلا نم

 ىرثلا امأو « ىطرألاو ردسلا نم ىداوبلا رجش ال قمدملا ىشولا دّسوتتل اهنإو « طمخلاو لثألا
 « بيطلا نم اطالخأ وأ اطليغ حبصيف طقسي نيح هب طلتخيل رطملا نإو كسملا تاتف نم هنإف

 ىرسك نيواوأ نأو رصقلا اذه ةمظعب فرتعتل ةبطرقب ءارهزلا روصقو دادغبب دلخلا رصق نإ
 ةناصرلاو ةلازجلاب ىنعي ناك هنأو ىلاتشفلا ةيرعاش روصي ام تمدق ام لك ىف لعلو . هطيغتل

 . ةينايبلا روصلاب ىنعي ناك 5 هبولسأ ىف
 م

 ءاثولا ءارعش

 بدتلا ىه ةثالث اروص ذختي - ةيلهاجلا ذنه - هدجنو « ىبرعلا رعشلا ىف ميدق ءاثرلا

 ةراسخل اريوصت تيملا لئاضف ركذل نييأتلاو « ةوخالاو ءانبألاو ءابالا نم ىبرقلا ىوذ ءاكبل
 هذه دجنو ؛ نم ناسنأل رقم ال « يملأ ننس نم ةنس هلأ توملا ركذب ءازلاو « هيف عمتجلا

 1 ٠ (١)لوقي ةبحعب ىفو 4 هيخأل ىدحوملا عا ىبأ ءاكب ا

 بيحر - ناملعت دق آ؟ - ىردصو هلم ىراص قاض ىعن ىنانا

 بوبه نيفدلا رسمجلاب م َ ةحورق لّمَدت مل بلقب ٌرمف

 بيصتف امههب اأدمع ىندصقتو ايماهس يازر' ىربَت ىتم | ىتحف

 بيسح بوطخلا لمح ىلع هاوس  ىل سيلف هتح هللا ءاضق كلو
 بيجو عولضلا ءانحأ ني امل ىفهلت انو اًرْبص ىل نولوقي
 نيقدلا رمجلا راثآ لقو 6 بيحرلا هرذص لبد قاضف هاتأ هيخنأ ىعن نإ هييحاصل لوقي وهو

 ىنم ىلإ لوقيو ( هملات تداعف « ربت / ىتلا هح ورق باصأو 2( ةفصاع حر هتاكو هنأ رحأ رم

 تلزت اهادحإ نأ ولو « ىنعجوت ىتم ىتحو « ميمصلا ىف ىنييصتف اهماهسب ايازرلا ىندصقت
 هير 00 هلبقتي نأ ناسنإلل ىغبنيو متع هللا ءاضق هنأ ريغ هعياذأل بلص ديدحم

 ش ا هءازع لهتسيو

 )١( ىفاولا ١9١/١ . ) )0غوبنلا المغربى  777/8 .
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 روصلا ىف خفتلا موي يقحصلا ُةَرَ
 ترجز ال اًراهظإ ضرألا ةده مأ

 ترثتنا اهقافف ىف بكاوكلا مأ

 انس بايش نم ىّرعت راهنلل م
 ا( اهكئابأ نم عمست خيصأ
 هَتْضاِضَم تداعال ديعلا عم ىفا و

 روطلا ىف قْعّصلا موي روطلا ةكد مأ

 روذحم عاقيإ نم ةقيلخلا هب
 ريوكتو ىط ف سمشلا تنابو

 روجيُد باوثأ ىف ليللا ةباشو
 روشنم لك اهيف ىْنَألا نم ىوطَي
 0 اريدكتي ىفصألا هلاسْلَم باشف

 ريزاونا نيب لن بولا ىلإ توهأ تقار امدنع ةراون اهتحْرَتب

 ىف نم قعصيف « روصلا ىف خفني موي قعصلا ةجر باشلا اذه توم نأك روصتي وهو
 ىسوم بلط نيح روطلا ةكد هنأك وأ « ةمايقلا مويل مهدقارم رم نوبهيو ضرألاو تاومسلا

 ىف ءاج ا « سمشلا ترّوكو بكاوكلا ترئانتو ته ضرألا امنأك وأ « هتيؤر هبر نم

 بايث نم ىّرعت راهنلا ىتحو رعشلا اهلمحتي . ةمايقلا موي نع ميكحلا ركذلا

 « رورس 7-0 سنأ لك ىوط بنل كلعمس فهرأ : هبطاخمل لوقيو . همالظب ليللا هاطغو هئايض
 تهز امئيح ةرهز ؟ أبنلا امو « هيف فاص لك ردكف « ديعلا عم ناضمر رحئاوأ ىف ىفاو ابن

 تارهزلا نم اهتاوحأ نيب نم برتلا ىلإ تطقس سفنألاو نيعألا تقارو اهترجش ىلع تحتفتو
 . هرطعو اهبيط جيرأ نم رهدلا فونأ تألم امدنع توهف اهيلع لوبذلا ٌراجو « ريواونلاو
 ذإ « هبرل رمألا ملسي نأ ىغبنيف « ٍناف ضرألا هجو ىلع ام لك نأب دجلا نبا ءازع ىلإ ىضفيو

 وحمم نيب هفرحأ اهيف سانلاو ىربك ةفيحص الإ نوكلا أمو « مكحم ريبدتب ىنفي ءىش لك

 رهدلا مهاوط نم ٠ ءايبنألاو كولملا ضعب ءامسأ هيلع درويو « ىلايللا كلعدخت الف « روتبمو

 . هميلست ىلع باثم روجام ميلست ءاضقلل لس : هتديصق ةمتاخ ىف هل لوقيو « اودابو

 لوقي ارثوم ءاكب ادمحم هنبا اهيف ىكب ةديصق ةرجهلل ٠١ ةنس لوح ىفوتملا ديشر نبالو

 اهلمحتي تاغلابم ىهو

 : ()ديف

 (9قئادحلا هيلإ تقات ىَوَذ ٌحصغو ١ قرافملا هيلع تباش ىَرَت ٌبابش
 (*) ىشاور نويعلل ماهس ةسمر هقوسب نيرظانلا قار نيح لع

 م١ للا . م 2

 (0قداصم كيف دجولا نإ دمحم مراصم كيف ربصلا نإ دمحم

 هنأش عافترا : هقوسب (4) . هلأ : هعضاضم 0)
 . عطاقم : مراصم (ه) . "91/7 ىفاولا (0)

 . كله : ىوت 5

 كفر



 ا

 قئار ىنيعل ىكأرَم ىنقار الو ةذل كشيع دعب ىلام هللاتو
 قراط نذألل توصلاف عمتسأ نإو ٌّلثام نيعلل صخشلاف تفتلأ نإف
 قفاش كركذل بلق اهدنع ْرِطَي عراق ةحار َباوبألا ع رقت نإو

 0)ىساغ كدْمُي دُمَب ءايض لكو اهون نيعلل ناك دق ادحاو ايف

 ةرضنلا قئادحلا تناك لبذ نصغو سوءرلا هيلع تباش كله بابش لوقي « هنبأ ىكبي وهو

 ليلا ةعيرس ثويعلل ماهس هتمر امنأكو « هؤاكذو هبابش مهقار دق نورظانلا ناكو « هيلإ قوت

 دجأ دعأ مو ء ىنقرافي ال كيف نزلا كإو « اربص كيف عيطتسأ ال ىتنإ هل لوقيو هيمرت نم
 تنفنلا نإف « ىلوح ام لك ًالمتل كنإو . نيعلا بجعي ءىش ىنقوري داع الو ةذل كدعب شيع ىف
 باوبألا عرفي نإو 2 كلتوص عمتسأ ىنناك رعشأ عمتسأ ثإو ؛ ىمامأ لئام كيصخش ناك رعشأ

 ناك هنإ لرقيو . كاقلي نأ ديري هنأك ع ريطيو ىبلق قنخيف اهعرقي ىذلا تنأ كناك رعشأ لحأ

 ىفوتملا ىتبسلا نيربش نب ركب وبأ لوقيو . هاري ال املظم هدعب ءىش لك حبصأف « هنيع رون

 قراط لبج راصح ىف دهشتسا دقو ءىناه نبا هنطاوم ليلجلا ملاعلا نبوي ةرجهلل 419 ةنس

 : )9 ”1١117 /ه 1/17“ ةنس

 ديفي ال كلتزحف ربصاف  ديربلا لاق ام ناك دق

 كيع لكذلل ىنداتعاف اِضْرلا ٍءىنأه نبا ىَدْرأ

 ديمع ال ذإ اهديمعو  اهردصو مولعلا رحب
 دوجرلا ميج دق هيفف د وجولل 5 تاك دق

 ديلتلا بسحملاو قيثوت 200لاو قيقحتلاو ملعلا
 ديهشلا معن هدوهجم ًالذاب اديهش ىَدْؤَأ

 ديدج ضع اندلا ىف كر 20كذ َّنإف تيب نيف
 دوجو ادبأ ةمحر نم. 2 ديهما نم كتدٌهعتو

 ؛ ربصتلف « ءىناه نبا داهشتسا نم ديربلا لاك ام اقح ناك دق : الئاق هنن بطاخي وهو

 هدقف نم ىب لزنف « ةعانقلاو اضرلل الاثمت ناك ىذلا ءمناه نبا دهشتسا دقف ديفي ال نزحلاف

 امو رش سي ال ارحب مولعلل ناك دقلو « نزح نم بابحألاو اوبخالا دقف نم ىنداتعي ام
 تكش ام دوجولا هيف عمج امنأكو < هعيمج دوجولل انيز ناك دقل لب « ديمع هلثامي ال اديمع وأ

 الذاب اديهش ىفوت دقو . ليصألا ميدقلا بسحلا عم ةيعرشلا قئاثولل ةباتكو قينحتو ملع نم
 ) )0١ىفاولار ؟5//7 ىبرنملا غوبلا (؟) . ملظم : قماغ 488/7 .
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 هأرك ذ نإف ةهدسج ل نو  ةداهشلا تمعتو ةافولا تمعن ( نيدلا ءادعإ داهج ىف هحور

 ىو ٠ ميركلا ميحرلا معن هنأ ٠ همركو هم“ رب ةدهعتي نأ هبر هل وعديو . ةدلاخ ددجت الهتس
 : )هيف لوقي « ةيثرع هيوبا ءاثر ىف راصقلا خيشلل ىبرغملا غوبنلا

 امهيلإ تلقت دق كلب ىنناكف  امهيرُبق ىلع ففقو كيدلاو رز
 و 2 و يت ع

 امهيلع قشو وكشت امل اعَرَج ةلع كلب ارصبا اه اذإ اناك

 امهيدحت ىلع اقسأ امهيعُْمَذد البسط -كنينأ اعمس اذإ .اناك
 امهيدي كلم هيوح أم عيمجب ةحار كلل افداج ول اينمتو

2 

 امهيقح نه قحلا ضعب تيضقو
 امهللا كاذ تثعبو ةهسعيطست

 احلاص العف تمدق نإ كارشب

 هنإف امهيربق روزي نأ هاوبأ ىفوت نبا لكل ةيصوو ةيبرعلا ىف ةديرف نيوبالل ةيثرم ىهو
 اناكف « هل دح ال افطع كيلع نيفوطع اناك امهنإ نبا لكل لوقيو « امهب قاحللا لع كشوم

 انرذ ةلع نم كلنينأ امس اذإو « عزج هلثم ام اعزج كاركشل اعرج وكشت اضيرم كوأر اذإ
 . مهايند ىف نوكلمي ام عيمجب كتحار كل تحيتأ ول اينمتو « اراردم امهيدخ ىلع امهعومد

 نم كيدلاول ام ضعب تيضقر احاص العف تلمع نإ كبر ءازج- نم كلانيس امب كارشبو

 امهحور ىلإ هيلهتو ميركل ٠ نآرقلا تايا نم عيادتست ام أرقت هد لأ امحل قح لواو ع قوشح

 . لأ نم ةلضا ةديس ب ىف ىولعلا

 اهادتراو مراكملاب لبرتست  اًصخش ّمّض اَرْبَق نمحرلا ىَنَس
 قرص قاتفل اعح ضم رضنو

 امي هيمن تير 3
 اهالح تنام امف تتام نبل

 اهاوح ذإ لئاضفلا رّرَغ ىَرَح

 اهاَمَح ىفاولا اهُلْضَف ًالهن
 بدنتو

2 

 اهامج ىف ُبئاونلا هتلحأ

 اهالُع ىدوأ امف تَدْوَأ نإو
 نأ مراكملا للح تسبل ىنتلا ةميركلا ةاتفلا لب ةديسلا هذه ربقل نمحرلا وعدي روكاز نباو

 « ةميظع لئاضفغو قدص ةأاتف ىه ذإ « اقتور هالميو اهجضم رضنيو . ةمحرلا ثيغ هيلع لزني

 اهسمش توملا ىوط دقو « ةيماسلا لامعألاو ىلاعملا ىلع الوح نم لك ضحت تناك دقلو

 . 713/7 ىبرغملا غوبتلا ©9) . 740/7 ىبرغملا غوبتلا (01)
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 تيحأ مكف تنام نئلو « فوسك نم اهب لزن امب اهمرك الو اهلضف اهمحي ملو « ةعطاسلا
 هتذبن نيح- هتعرو ميتي ىلع تْنَح مو « مهو ةباك .نم هرمغي امم هتذقتاو اًسعت اهاياطعو اهبهاوم
 ةربقم ةرايز ىفو . هل ريظن ال ومسو لاضفأ نم اهنيزي ناك ام تام امف تتام نإ اقحو ؛ همأ
 : 20. 7١ه 1١١18 ةنس ىفونملا ىنيرملا دوعسم نب بيطلا لوقي

 دج ىتلا ىبلق ةواسق اهب ىراَدا ٌروبقلا تيتأ
 دجوي ري ال تاهيهو ااهلهأ نع لئاسأ تمقو
 هَهشَي ْنَم ةشاشُح بيذت ةربِع مهعراصم تيأر
 اودَعَو ام دوعلابو اوياغو اولحر دقو اليألق اوماقا

 دما ىضقنا نيح هوبلف ىلا ىعاد مخرلا لع مهاعد

 دغرالا مهشيع غو مهتاذل توللا مده دقو

 ُدَملَج مهقوفو بارت مهتحن ىرثلا توطُي اولَحو

 أ نع لثسل ذعأو . هبلق ةواسق اهب ىوادي روبقل ىتأ هنإ لوقي وهو

 هوبلف كالملا ىعاد مهاعد لفو 6 بايالا وأ عوجررلاب دعو نود وباغو اهنع اولحرو 0

 نوطبإ اولحو ءىنملا دغرلا مهشيع لدي ش١ 0 ىلع توا ىتأ دقو ٠ ل ىضقنأ نيح

 ٠ . ؟"ديهشلا سوسج هيقفلا نيبأت ىف ةرجهلل ١١6١ ةنس 37

 ءارعشلا هفصو نود تمجحأ ءالب ىموقل اي نيدلاب لح
 ءازسعلا قح مالسإلل هبق املظ ضرألا ملعأ مويلا لتق
 ءاحمسلا ةئسلا هترعأ اذ اتسأ ناك نأ لجأ نم رم هولتق
 ءارمألا هبأهت اًماسُح ع شلل ناك نأ لجأ نم هولتق
 ءاوهألا هّلضت ْنِإ امو ال اًَوَق قحلل ناك 98 هرلتق
 ءابنألا اهب امنسلا قوفو 3 أل ىف راس ةبيصم نم امل اي
 7 ل

 ضرألا ُهَقفأ املظ لتق دف « فينحلا لا لح ءالب سوسج هيقفلا توم لعجي ليورزلاو
 و ةيوبنلا ةئسلاو عرشلا ىمح ةوأر ذإ « مولتق مهنأ لوقيو . هيف ىزعيل مالسالا تأو 4 اهملعأو

 )١( ىيرغملا غوبنلا (5) . 7944/7 ىبرغملا غوبلا “784/9 .
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 9 مهنويع تالمو نيماسلا ٠ تمع ةعجاأف اف اه لوقيو « عامسلا ىفو ضرأل ىف راطم 03

 يئازجل بيعش "نبا
 ةنيدم ىلع دفوو ع ازات ةنيدم ىف هابرمو هو شنه , ىئانزجلا بيعُش نب دمحم نب دمحأ وه

 ءاملعلا نيب ناكو « نسحلا ىبأ هنبا مث ىنيرملا ديعس ىِبأ نيواودب قحتلاو « هلضف فرُّتف ساف

 ةعساو ةفاقث افقثم ناكو « م 4"1/ه 49 ةنس ىفوت اهبو « سنوتل هحتف ىف هوقفار نيذلا

 سابعلا وبأ »: قوزرم نبأ لوقي هيفو ء ةلديصلاو ءايميكلاو كلفلاو بطلا قذحو « لئاوألا مولعب

 ءالضن دحأ « ةبخنلا ىتابنلا بيدألا بيبطلا لضافلا ىميلاعتلا كراشملا هيقفلا بعش نب دمحأ

 ىف دحاوو ( لئاوألا مولع ) ميلاعتلا ىف مامإو رعشلا ضرق ىف ةيلاع ةقبط « هنامز ءالبنو هتقو
 هنإو نيثدحملل تيب فلأ نيرشع ظفحي ناك هنأ ةطاحالا ىفو . « تابنلاو راجشألاب ةفرعملا

 تمظنو ةيبرعلا تنسحأ ىتح اهبدأف انسح ىراوجلا لمجأ نم حبص اهعا ةيمور ةيراج ىرست

 راعشأ هلو « مئاد هوأت ىف الإ ىَرُي ال اهتافو دعب ناكو تيفوتو اهل بحلا ديدش ناكو رعشلا

 : اهيف هلوق نمو « اهئاثر ىف ةعيدب
 ارقلا معنص ام تملعأ

 لأ ثيح مهنم تفقوو

 قافّرلا اهب دج ةادغ ّق

 امف مهاياطم 2تقبس
 ري نأ كمئسسجي ىلوأ

 مهدنعف داؤوفلا امأ

 ايشلا ةفئاسل هاو

 قابسلا ىف كسفنب اطَبأ
 قاري نأ كنيع عمدو َق

 قايتْسالا رعد ىف هعد

 قاقرلا مايا تضم -

 قا ىرقا و بك متارستلا نبي

 ريغ ىلإ يك اهنأ تفرعو ٠ عومدلاب ناقرقرتت ىانيعو رظنلا ليطأو ىتبحاص ىف ركذأ مهنم

يست نأ ىنيعل ىلوأو اهب ةبابص ىتطَي نأ ىمسجب ىلواف 3
 امأ « عطقني ال اليس اهعومد ل

 ةيف تنك أمب تيهذ ىتلا ةفلاسلا بايشلا ءايأ لع ىقرسح دشإ امو ع( فعخدو ( مهدنعف داوفلا

 ىكييو « ىنحربت ال ىقارتلاو بئارتلا نيب ىردص ىف ةعول ةرارح الإ ىل قبت ملو عاتم نم

 : الئاق ىرخا ةيثرم ىف احبص

 نيدلا ناسلل ةطاحألا بيعش نبا ةمجرت ىف رظنا (19

 18 ص ىتكبتلل جاهتالا ليئو 777/١ بيطخلا نب

 ص قوزرم نبال ىنيرملا نسجلا ىبأ ةمجرت ىف دنسملاو

 , ؟اال/١ ىبرنملا غوبتلاو 574/7 ىقاولار مبهم

 . اال ع الور

 + قنا



 أكف 1 [0 ند كىع يبا #

 سفنتملا كحّبص نع ىلجتت ال اهلك لاي ىمأ بع اب

 كيح سردي و تحمماو بسس رد ماعم نم ك ربق لوح م نإ دلئاق هتبيحام بطاخي وضو

 نم ىنتسايا دقو ؛ ريصتلا ىلع ىنلمحي ال كئاقل نمو كنم سايلا نإو « ىبلق ىف حمدي ملو

 نيا لك نازحأ لمن ىنناك تحصأ لامجو سس لكب ثتيضهذ الو ىأيأ : ىنناكو كلئاقل

 ليل اهناك تحبصأ كدعي اهلك ىمايأ نإ امل لوقيو « تاوائسحلا مهتايوبح لك مهترداغ نيذلا

 : ادشنم اهربق بطاخيو . حابص هيف قرشي الو سفنتي ال ل اصتم

 ىنامألا ىنْسأ ىتجْيُل كس يف لح محبص ريق اب

 6 ىلا 3 ىهشأ اهتيع دعي تك را 1

 كاريس ربأقو َّس اغب روبعم نيا

 تحيصأ دقلو ؛ هحورو هتجهمل - تناك - ىنامألا لمجأ هيف لح هنإ حبص ربقل ركذي وهو
 كناكم نيب دعابي نأ توملا ىشخأل ىنإو ع ةدهاشملاو نايعلا ىلإ عاقبلا ىهشا اهنايع دعب

 نمو « هتلحر ىف ىنيرملا نسحلا ىبأ عم ناوريقلا ىف ناكو سافب تيفوت اهنإ لوقيو « ىناكمو

 احزن اذإ ىوملا لحن ىناد  احرب ام ريمضلا ىف ابئاغ اي
 احتج ةولسل ىداؤف الو ةحراج كلنع ٌريعلا رمضت م
 احفس املك كيكي لظي هعمدا كليف نزملا  ٌريُعَتسم ” فتم

 احدق هقوُس كنز لب كدعب امستبم داع قربلا ىرأ 0

 احّدص املك َّحونلا نلعي لب برط نم مامحلا ىنغت امو

 نم ابيرق كاوه لحم لازي الو ىنم ةيناد نيلازت ال تحزنو تبغ اذإ هتبحاصل لوقي وهو
 هنإو . ءازع وا ناولس ىلإ ىداوف حنجي نا وأ ةحراج كنع ريصلا رمضت نا هللا ذاعمو « ىسفن

 هناك هيف قربلا ىريل هنإو « اهثيغ كبكي لظيو هعمدأ ضيفت ىتح لبست نأ نزمل ىلإ بلطيل
 املك ا امنإو حرف وأ برط نم ىنغتي ال مامحلا نإ لوقيو « ارارشو ارا حدقي هقوش دنز
 هسافنأ ىتح اهبدنيو هيف حوني وهو امئاق حبص هتبحاص متأم لظو . الصتم احو حدص
 . ةريخالا
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 دوعسم نب نسحلا : ىسوبلا )ع وبأ

 فغشو « ةعضاوتم ةأشن أشنو « م 1"١/ه 1١١5٠ ةئنس دلو « ةيئالدلا ةيوازلا ءارعش مهأ
 ةعردو سوسو شكارم ىلإ هتالحر تددعتو اهبلط ىف لحرو « ةيوغللاو ةيمالسإلا مولعلاب
 اهئاملع تاقتلح ىلإ فلتخخاو ةيئالدلا ةيوازلا ىف رقتسا هرمع نم نيرشعلا وحت ىفو . ةساملجسو
 سيردتلاب اهيف امعان لظو «١ سيردتلل ردصت هقوفتو هغوبنب هل اودهش اذإ ىتح « مهنم دوزتي
 ةيوازلا ىلع ىولعلا ديشرلا ناطلسلا اهيف ىلوتسا ىتلا ةئسلا ىهو م ١١"8/ه ١٠ال8 ةنس ىلإ

 نئازخلا ىف ام لكر حالسو لام نم اهيف ناك ام لك ذخأ دقو « همامأ اهلهأ ةميزه دعب ةيئالدلا
 . ةيقاب اهنم قي ملو اهمدهو « ساف ىلإ ليحرلاب هريغو ىسويلا :اهحخويش رمأو :بتكلا نم
 لبقأو « ةرهشلا نم ليلق ريغ هلاني ذخأو «ساف ىف ةيملعلا هتناكم ةداعتسا لواحي ىسويلا ذخأو
 ؛ سيردتلل اهيف ردصتو هتايح نم ةرخأب شكارم لزنو . هتافلؤم تعاشو بالطلا هسورد ىلع
 هنم داعو جحلا ةضيرف ىدأو . ليعامسإ ناطلسلا ةصاخنو ةيولعلا ةلودلا ماكح اضرب ىظحو
 عوبطم رعش ناويد هلو « اعراب ارعاش ناكو . م1591/ه15١١11 ةنس هئرأب ىلإ هحور ملسيل
 ذاحنأألا هبولسأ ىفو لزجلا رعشلا ضرق ىف ةزاتم ةناكمب -تيوات نبا ذاعسألا لرقياك - هل دهشي
 وهو « ةيئالدلا ةيوازلا اهب ىثر ةليوط ةيئار هدئاصق مهأ نمو . هسفن لوطب رهابلا هنايب رحسب

 : هلوقب اهلهتسي
 ع 2 وهوا د # رع

 "0| اهب ق معلا ضاتعيو ىَأين اًردلا رشي نا نيعلا فج فلك

 ىرغأ ةسنوأ موسألا ب ىشنيأ ةعاس دكدجولا منكي نا هلاساو

 04 9 اهترضت دعب 50 اهالخح تلتخاف ثداوحلا ىديأ ةّودغ تدَع
 هزل 2 ِ ّ "م ر »روع

 ارق اهب لأ ناوحد شحوب اهلهاو رايدلا سونام نلدباو

 اعومد |رثنت نأ الإ اعياف ةيئالدلا ةيوازلا لع عومدلا ءىلال شنت نأ هينيع فلك هنإ لومي وهو

 نزحلاو دجولا امتكي نأ امطاسيو « العتشم ارمج اهب ضاعتسا قيقعلا نأكل لب رمحألا قيقعلاك
 ناكو . رثكأف رثكأ ءاشفالا لع ىرغي موللا نأكو « همغو همه نايشفيف تاظحل وأ ةظحل

 ىتأت تاثداحلا ىديأ ذإو « هرودب الفاغ ناك رهدلا بطخ نآأكو « اهنع ةلفاغ تناك ثادحألا

 الفاغ : اًرغ 0 ىسويلا ةيرقبع : هرعشو ىسوبلا ةمجرت ىف رظنا )١(
 . بطرلا تابلا : الخلا . تعطق : تلستا (5) 7 5 هيث لدلا 0 ئرارج ( ابع روتك دلل

 . ناكسلاب لرهألل : ليهألا (هز داوجلا ديعل ىئالدلا رعشلا باتكر؟/ص ىجح
 71٠/9. ىفاولاو 782/8 يبرغملاغوبتلاو (سرهفلارظنا)

 . كزحلاو مهلا : اجشلا . مدلا : عيجنلا (5) . رمحأ ميرك رجح : قيقعلا )١(



 تلدبأو « ارفق تحبصأ دقل لب ءادرج ضرأ ىه اذإف تابنلاو ًالكلا نم اهوح ام لعو اهيلع

 ءارمح نزحلا نم ىهو الإ نيع الو ىذقلاب ءىلم وهو الإ نفج الو « اشوحو نيمعانلا اهلهأب
 : ادشنم ضاير ريغو ضاير نم اهيف ناك ام ىكبيو . مدلاك

 00| نركذت الو اًدْجَن نّيكذت الف اّمتتْشَنو اًهترصُب اذإ ٌضاير
 «0اَرْشْلا علطأ اذإ اهاعرمب ىل ْنَصو  ُهدْنَر حاف اذإاهيداوب ىل نمف

 ارهز تجهتبا املك انسح سمشلا ىلع امُرايض قوفي تاضورب ىل نّمو
 ارسم دهشلا ّىنيفكت ةبرش لهو احئاف كسملا ينيفكت ةحفن لهو

 اَرذئ اهملاعم ىف ىلايللا ٌفورص 2 تمضق ىتلا لولطلا نيب ةفقو لهو
 ارمخلا بلطي امف رمح اشَحلل مه ةينو جاوا نارخإ كلانه

 ريفا مسي ب اذإ مع ةيبيح وب ىان املثم مهنع الاجع ىأتنو

 رايد الو ةبيبحلا دجن رايد ركذت دعت مل ىكذلا اهاذشب تمعنو اهترصبأ اآذإ ضاير ىهو

 ءايض قوفيل اهءايض نإو اهب رهزلا ةجيهب تاضورب ىل نمو « ,ليمجلا رضخألا اهتابن تبنت نيح
 معنا نأ عيطتسأ, دهشلاك اهيف ةبرش لهو احئاف كسملاك اهنم ةحفت لهو «انسحو ءاهب سمشلا

 رمخلا هنأك مهثيدح ع ناوحخإ ناك ثيح املولطب ةفقو ىنمتيو « الولط تحبصأ دقل . ؟ اهب

 نإ لوقيو « هربق ادصاق الجع هتيبص قراف بأك اعيرس مهنع اندعب دقلو « اهتوشنو اهتذل ىف
 ىلإ ىضفيو . رشحلا موي ىلإ اهب نوميهي نولظيسو « هدعبو مهقلخ لبق تماه اهب مهحاورا
 اخماش انصح ىلتعي ناك ميظع نم مو « دحأ ىلع ىقبي ال رهدلا نأب اهدي مككحلا نم دوشح

 سرفلا كلم اراد ىلع هفورص تراد اميدتو . هلذأو هرهقو ءازرألاب هباصأ كيلم نم مو هب ىوه

 ةيمأ ىنب فاو ةريثا كومو ٠ ةئساسغلا ىلع هليذ رجو ٠ ء زع هلئامي الرع لعيب ناساس ىنب لذأو

 : لوقيو اا ا امئاد هنإ

 اًرعَولاو َلهَسلا حسّمَي باحس لالظ هّميعن نإ رهّدلل نتكرت الف
 اًرسع الو ارسي كيف ميدتسم الو ةآحخ دهع ىلع قاي امف لولم

 ارب دمتق هن هيد نيمف كيلإ ا وببحت نإ هءانأ رتمأت هي و

 (0يلاو دولا صلاح اودبأو كيلإ اوَرقت كنم َهبغر اًوجترا ام ىتم

 . اغئاس اكرم : ارمتسم (0) . نامع بتناجب طيخغا ىلع ميلقإ : رحشلا )١(

 . ةينمأ : ءابغو 05 . رضحألا تابتلا : رشملا (5)
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 000 رمت ال نساحم وذ اولاقو اليمج  اورهظأ»و كيف ناك اًميمذ اوفخأو

 ارهظلا كنولوي 10 ءافج مهتيأر اريخ كنم اوجري مل نإو
 ارطق هبئاحس ىم اولاني مل 0 هليذب اوذال رفولا اذ اوأر ام اذإ

 «)ارزش ارظن مهفّرَط هيلإ اوُدمو وب اوأزتها قلمملاب اوربي نإو
 ثبلي ال باحس لظك هميعن نإف . هيلإ نكريو رهدلا ىلع لّوعي ال نأ هؤرقي نم حصني وهو

 نم كحنمي ام كيف ميدتسي 2و « ةميش ىلع ىقبي ال عبطلا لولم وهو « ىحميو لوزي نأ

 هءانبأ نإ لوقيو . رسيلا باوبأ هيلع حتف رسعم نم مكف « هميدي ال اضيأ رسعلا ىتحو « رسي

 مهنأ ركذيو « نورداغ اعيمج مهف « ةدوملا اورهظأو كيلإ اوبّبحت ول ىتح نونموُي ال سائلا نم

 اورهظأو كبويع اوفنو ؛ ىفاصلا ربلاو دولاب كلل اورهاظتو كيلإ اوبرقت اليمج كنم اوجر اذإ

 اضارعإو ءافج مهنم تيأر ليمج عنص كنم اوجري مل نإو « دحجت ال كنساحم نإ اولاقو كدماح

 قلمملا امأو «ريمخ نم ةرطق هنم اوبمصي مل ول ىتح هب نوذواي مهنإف رفولا وذ ىنغلا امأ « اضيرع

 : الئاق احصان رمتسيو . نيبضاغم هنع نوضرعيو هب نوءزهي مهنإف ريقفلا

 ردك فادصأ نوك اًرُذ ناش امف  هدجم ىّبللا ال ,سفنلاب ىتفلا نإو

 ىرخألا ىف ءايلَعو ايندلا ىف تماحم ىرّوْلا ىف َعرملا ثروأ ام ىلا نإو

 ارشبلاوا بحرلا لذيت نأ ىّرَقلا ريخف ةشاشبب دحجف ىمشنل زوعت نإو

 00| ءىِطَو دق دجملا ىف هنأ ولو ىّوه دقف ٌدايقلا ىَقل ىوهلل نمو

 اركش الو ٍءازج نم قالب سيلف هلهأ ريغ ىلإ افرع عنطصي نمو

 كارلا عم“ اذإ اموي ضعتمي الف  انخلا سنه هلوق ْبَحُي ال مم

 ارمخذلاو ئنسسلا دمحي لاح لك ىلع هركذو هلالا ىوقت خلي نمو

 تاارضن الو انجل اموي دجي مل اذإ ىنغلا مدعي نلف للوملاب نعي ْنَمو
 ُولوللا وأ ردلا نأب الغم برضيو « هيزو هسبلب ال هسفنب صخشلا دجم نإ لوقي وهو

 ءايلعلاو اينذلا ىف دماحلا هيسكي ىذلا وهءرملل ىقيقحلا ىنغلا نأ رك ذيو هفادصأ ةرودك هئيشت ال

 هفويض ىقلي نأ هنم ريخف « ىرقلا نم ٍهفويضل لذبي ام دجي مل نإ هئراق حصنيو « ةرخالا ىف

 هنإف هل عضخيو بحلل هدايق ىقلي ال نأ هحصني 15 « ءاقللا نسحو بيحرتلاو ةشاشبلاو رشبلاب

 ناف هلهأ ريغ ىلإ اليمج وأ اعينص مدقي نم نإ لوقيو ( ددؤسلاو دجملا نم غلب امهم هب ىوهي

 2 ضعتمي ال ةميمذلا ةئيسلا ظافلألا نم همالك ولخي ال نم نأ ركذيو « اروكش الو ءازج هل اومدقي

 )١( ةياغلا . دحجت ال : ىرمت ال .

 ) )0ميمللا ءىذبلا مالكلا : رجهلا (4) ءاردزالا نع ةيانك نيعلا رخؤمب رظنلا : رزشلا رظنلا .
 ديري : رضنلا . ةضفلا : نيجللا )0 . بضغلاو الذهب 

 عولب نع ةيانك : رستلا ءىطو . بكوك : رسنلا ()
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 اهبحاصل دهشت ىهو « ةديصقلا هذه نم تايبأ ضعب انقس امنإو . بهذلاو ةضفلاب ىنغلا ال لل دمحم ىنثلا وه ىقيتحلا ىنفلا نإ لوقيو «رجأ ريخ اهيلع رجؤيو هاوقت سانلا دمحم ذإ هللا ىوقت هسفنل ناسنالا هرخدي ام مظعأو . ةحيبقلا ظافلألا نم عمسي امب هردص قضي الو
 . همظنو رعشلا ىف ةقئاف ةعارب

 فوصتلاو دهزلا ءارعش
 دهزلا ءارعش 1١(

 ةشيع شاع ذإ « هيي لوسرلا لوألا ةمألا دهازو « فينحلا نيدلا ىف ريبك ساسأ دهزلا
 عم مهو « ةباحصلا نم نوريثك ةشيعملا هذه ىف هعبتو « اينذلا ةايللا عانم ىف دهزو فشق
 نوريثك ذخأو . عمتجملا ىلع اكبعو ةلاع اونوكي ال ىت « مهرسأو مه ملوعي ام نوبسكي كلذ
 هتودج مرضأ امم - لازي الو - ناكو . فشقتلا نم هعبتي أمو دهزلا اذه نورئوي نيعباتلا نم
 ىويندلا عاتملا مهضفرل ءازج سودرفلا مهبر دنع هل نأب نوحلاصلاو ءايقتألا نورشبيو « ميحجلا باذع نم نوفوخيو نورذني مهف « ىمالسإ دلب مهنم لخي مل نيذلا نيريثكلا ظاعرل ظْعَر
 . ربكألا ناوضرلاو باوثلا نم هللا دنع امل ءاغتبا كسنلاو ةدابعلا ىلع مهلابقإو

 ىلع لمع ام ناكو « داّيعلاو داهزلا هيف رثك ةيمالسإلا دالبلا لثم هلثم ىصقألا برغملاو
 حيتت 15 ةدابعلل سانلا نع ةلزعلا مط حيتت تناك ىتلا ةريثكلا لابجلا كاسنلاو هيف داهزلا ةرثك
 نيكمهنم مهار « مهنم نيريثك نع نازولا نسحلا انثدحيو « اهي نوتاتقي ىتلا رامثلا نم اريثك مه
 ةرثك ىلع دعاس امم اضيأو . مايأ ةينامث هتفايضب لزن هنإ لوقيو « هذيمالت نم ةئام هعمو أاكسان تامغأ ةعلق ىف ىأرو « رومزا برق رضخألا ©)لبجلاك لابجلا سوءر ىلع مهبرل ةدابعلا ىف
 محل ىنبت تناك ام ةرثك معم ؛ ةفلتخملا لودلا محل اهينبت « ةدابعلل ءىجالملا ةرثك كانه داهزلا
 بالطلاو خويشلل ىتايم اهب ةقحلُم سرادملا تاسسّؤم نم ىنبت تناك ام ةرثك عمو « اياوزلا نم
 . اكاسنو داهز نولوحتي مهنم نو ريثك ناكف « مهتنوثم مهيفكتو

 لبق نيلوألا داهزلا نم ةفئاط ءامسأ ىبرغملا عمتجملا لصف ىف دهزلا نع انثيدح ىف انرك ذو
 رصع ىف مهمهأ ناك امبرو « مهئارعشل ضرعن نأ نآلا انمهيو . هدعبو هيفو « نيطبارلا رصع
 : ©تايبألا هذه ىفاولا بحاص هل دشناو « داقتعالا مولع ىف برغملا لهأ مامإ وهو ةرجهلل 015 ةنس - ساطرقلا ضور ىف أ - ىفوتملا نامثع نب هللا دبع ىجلالسلا نيطبارلا
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 بذعلا لهتملا ىلإ هنم ىنتاش الو ىبلق هّبئارغ ىّشغَت ال ملعلا اذإ
 ىبر نم َىماقم ىضرأ الو « هيلإ اضهات َبْرِّدلا زواج نمم انأ الو
 ىبسح نذإ ىبسحف اهولتأ سانلا لع  ةياكح الإ هنه ّئظح ناك الو
 ٍبْحّرلا لزنملا ىف لح دق ْنَم كلشمف ةهافس سيسخلا ظحلاب َضْرَت الو
 برقلا ةرضح اونطوتساو َةبْرَغ ىلع اهب اوحبصأ ىتلا رادلا نع اوفاجت
 برلا ةرواجم نع ىفاجتلا اذامنف -اهيبوكر الإ كيجني ال ناك نإو

 هحفدي الو هبلق ىف لغلغتي ال هقفلا ريغو هقفلا نم هبالطل هكولي ىذلا ملعلا نإ لوقي وهو
 هبر نم هماقم ىضري اال هنإو كاسنلا برد نع ديعب ىتنإ لوقيو « بذعلا كسنلا لهنم ىلإ
 ملعلا اذهب ضرت الف ء« فالسألا نع تاياور الإ بالطلا ىلع خويشلا هيقلي ىذلا ماعلا امو
 نع اونرصنا نيذلا كاسنلا دابعلا هايحي ىذلا كسلا - قدا ةرابعب وا - ملعلا بلطاو هدحو

 ةكرح نأ ىلع لدي ام تايبألا هذه ىف لعلو . برلا نم برقلا ةرضح ىلإ ايندلا : ىلوألا رادلا
 عزتي ناك نمو . ةيفوصلا ةكرحلا نم هيف عيشيس امل اصاهرإ تناك ىصقألا برغملا ىف دهزلا

 : ©"!هبر ىلإ الهتيم لوقي هلو « ضايع ىضاقلا نيطبارلا رصع ىف دهزلا ىلإ

 ىبر تئىاياطخ ٌرفغاف ىبنلب توب كيلإ
 ىبلق َعْدَص هب ٌربْجت فطلب ىلع نما
 ىبتك نهنم تدوس | اًيهنذ هثتبكر دقف
 ىِبْحَر بنذلاب قاض ذإ ايت بلطأ تعجو

 ىبنذ كامحرب. رفغاو ىو كلضفب لبا
 ىبسح براي تتناف ىنع فعاو ىنناعو

 ١ بونذلا رافغ هنإ ء هاياطخ هل رفغي نأ ىف المأ اينذم هيلإ عجري هنأب هيرل فرتعي وهو

 بكترا دقف « عدص نم هيلق ىف ثدح ام هب ربجي ىتح دوهعملا هفطلي هيلع نمي نأ وعديو
 بلطي هير ىلإ اعراض ءاج هنإ لوقيو  ةمايقلا موي أاهاقلتيس ىتلا هيتك تدوس ع ةريثك ايونذ

 هنإف ؛ هنع وفعلاو ةيفاعلا هلاسيو . نيمحارلا محرأ وهف « هامحرب هينذ رفغيو « هتبوت لبقي نأ هنم

 ىسافلا رمع ىضاقلا دتعا رقنتو « نيدحوملا رصع ىلإ ىضمنو . بنذلا رفاغو بوتلا لباق هبر
 : ؟'0نيلرغلا ىف هركذ راملا

 نّسّرلا ملاخ هاوه ىف نمزلاب رتغملا اهُيأ

#2 
 نو ىلع اهنم افنكاع ةدهاش ةلاحلاو َتْلَظ ل
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 بِك ملو تناش ةئيز اهتنيز نأ اهنّرجهاف

 نسح رهاظ ىف انطاب تحبق اهنإ انيعدحت

 نرحلاوثبلا لوط لبق هب رست ام مّدقتلو
 نكت مل كايند نأكو 2تّحرْبام كارخأ نأكف

 وهللا ىلع - رجدرم الو وعرم ريغ - بكاف « مايألا هترغو نمزلا هرغ ىذلا بطاخي وهو

 لظ هنأ هل ركذيو « ايندلا نتف نم ىصحي ال امب كتباصأ ةئنتف اهيف كبجعي ام لكو اهتنيزو
 ىهف « اهتنيز هّرغت ال نأو اهرجهي نأ هحصنيو « هيلع نثولا دباع فوكع ايندلا ىلع افكاع
 كبجاو نإو « حبقلا ةياغ ىف ىهو « قاربلا اهرهاظ انعدحن دقو « اهيحاص نيشت ةحيبق ةليز

 كنأش فالتف « كترخآ ىف امه كؤولميو كنزحي ام ال لبقتسملا ىف هب رست ام كبر ىلإ مدقت نأ
 بطاخمي نيلزخلا نيب هل مجرتملا ىدحوملا عيبرلا وبأ لوقيو . ةرخآلا رادلا ىلإ كايند كتحرابم لبق
 : (!)هسفن

 كاوثم َربقلا نإف بونذلا نع ىرجدزاف تطرف ام كبسح سفن اي
 كاعري هللا نإف كاوه يىصغاو  للز نم ىتمدق ال لالا ىفاخ
 كاصقأ دشرلا ليبس نع ىذلا وهو هداه ىردجت املق ىوحلا نإ
 كالوأر ىدجألاب كارحخأ نك ام  امهنيب قرفلا نيملعت امه ٌدشل

 كم و : ّح ما 2 َ ّ 7

 ”)ولافأ ٌريغ ىنأب نيقوتو - ةطلاخم ىلوق نع نيملل 6 ىلإ
 الإ مْصْلا حيرص هيلإ ىقلأ دحأ نم ضرأل ىف امف َلِإ ىتط
 ِكاِبْتُع نيسحت ىف كدهجب ْىَعْساو اههبقي هلل نإ هللا لإ ىبوت

 كأ وثم نإف اهنع ىعلقت نأ ىغبنيو « بونذلا نم تطرف ام كيفكي : هسفنل لوقي وهو

 ملعيو كبقاري هللا نإف كأوه ىصعاو ع تارثع نم تمدف ال كبر ىفاخو ء ربقلا ريخألا
 كلضأ ىذلا وه هنإف « عاتم نم كل مدقي ال كاوه ةعاطو كايإو « تائيطخلا نم تبكترا ام
 ىكسمتت نأ كارحأ امو ؛ ىدحلاو لالضلا نيب قرفلا مظعا امو ؛ داشرلا قيرط نع كدعباو

 هللا ىلإ ىبوتف « كاوس حصتلا هيلإ ىدسا نم ضرألا ىف سيلو ىلإ ءىش برقأ كنإف « ىحصن ١ 0 > 5 ىإ 2
 رابك نمو . كبر ىضرتو كابقُع ىنسحت نأ ىلع كدهجب ىلمعاو . كنم اهلبقي ىتح ةقح ةبرت
 ل اييدأ ناكو ةرجهلل 575 ةنس ىفوتملا لصألا ىسافلا ىشكارملا ىسيقلا دمحم نب رمع داهزلا
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 مظن اميف ارتفد عمجو « اديجم ارعاش ناكو « هدي تاذو ههاجي اعافن سفنلا بيط ةباتكلا عراب
 : (')هلوق هيف ةمظن نمو + رايتخالا همق داجأ ليللا عايقو دجهتلا ىف

 لقا ل ّحذج تن 38 مالظلا بهذ

 كسانم- كنم مالظالا ىلع ْتلَحَو
 مهنم ام مهلي دجهتلا اولوأو
 ًُ كليل - رورغم اي - تعجهو
 اهتامم نيح لبق كلسقنل رظناف

 هيلوطو ديعبلا رفسلا | ع ذو

 دماج ٌرْخَص تنأو حابصلا ىتار
 دجاسم كنم حايصالا ىلع تلخو
 دجاس وأ عكار الإ هلا
 كهاوش هلالا نيع نم كيلعو
 دفاو ةبيربلا ىلع تامملا نإ

 ©دففادف لاجملاو ٍداز ريغ نم
 ©©دهاشت كنم لامعألا فئاحصو

 : اركاذ هل احبسم هبرل ايلصم ليللا نم ارطش هوي نأ دجهتلا كنسن نع لففلاب بيه ره
 سح ال دماج رخص كنأكو , حابصلا ىتح دودمت دقار عذجك ليللا لاوط مانت كنإ هل لوقيو
 كلنم ةيلاخ دجاسملا كلتو « ءاسم كلنم ةيلاخخ دجهتلا كلسانم : كسانملا كلتو « ةكرح الو
 كاشارف ىف عجاه تنأ امنس مهبرل دوجسلاو عوكرلاب مهليل نويحي دجمهتلا باحصأو 2 احابص

 لك ذإ « كتامم لبق ىوقتلاب اهدهعتتو كسفنل رظنت نأ كب ئرحل هنإو « مومذملا رورغملا اهيأ
 : رفقم لاجم ىف « داز نود هيف كتلحرو ةمايقلا موي ىلإ ديعبلا كرفس ركذتو « ٍناف اهيلع نم
 ىفوتو هرصاعي ناكو . ريدقلا ىلعلا كبر ىلع كلامعأ فئاحص ضرعو كتوم دعب كعب ركذاو
 باتك لوأ بحاص ىلداتلا ىبحي نب فسوي تايزلا نبا ةرجهلل 577 ماع دحاو ماعب هدعب
 دقو « فوصتلا لهأ ةفرعل فوشتلا » باتك وهو هتفوصتمو ىصقألا برغملا داهز نع ثدحت

 بارضأ ىلع لمتشي د هتمدقم ىف لوقي 5 - هباتك لعج ذإ « فوصتلا لهأل هروصت ىف عستأ
 « لضفلا لهأ بورض نم كلذ ريغو نيعرولاو داهزلاو دابعلاو ءاهقفلاو ءاملعلا لضافأ نم

  ءاهقفلاو ءاملعلا نم حالصلا لهاو ةفوصتملاو داهزلا لمشتل عستت باتكلا مجارت لعج امن
 هنإ لوقيو ءاصخش نيعبسو ةعبسو نيتئام لوقي اك اوغلب ذإ , هيف مجارتلا ةرثك مهفن كلذبو
 ب رغم ا نادلب نم نيريثك هيف مضي نأ ىأر هيف ىضم نيح هنأ ريغ « اهلامعأو شك ارمب هصخيس

 ىتح هتفوصتمو برغملا داهز لئاوأ نع ةحضاو ةروص ىطعي هنأل مهم باتكلاو . ةفلتخملا

 لثم « ىبرغملا عمتجملا ىف دهزلا نع انثيدح ىف مهانيمس نم لثم ىرجحلا سداسلا نرقلا ةياهن
 تايبألا هذهك مهراعشأ ضعب ركذيو « نوميم نب رونلب ىزعي ىبأو مهزرح نب نسحلا ىبأ
 . ةرجهلل 5٠08 ةنس ىفوتملا تسيمخات نبال اهركذ ىتلا

 ىشكارملا كلملا دبع نبال ةلمكتلاو ليذلا )١(
. 

 . ةالفلا : دقدف عمج دفادف (؟)
 . كتنعي : كروشن 4
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 الهأ الو الام هللا ريغ رأ 4و أدصأق كو رحببلا تيكر الو

 لتعم لبق نكي ' دادو قدصي ععاط جوللاو صالح الاب كتوعد

 الكلا بهذأ اذإ ىلع امص 0 ىلا يس أيو ىترفلا ذ لقتم 5

 ام الو الأ ركب دعي لو ل سقت ملأ رحببلا بكر نيح هنأ اركاذ هب اهني رهو

 هيلإ أع راض ةمنحنبي نأ دادولا قداص اصلخم هير اعد هجاومأ تجاهو رجبلا جاه نرواححو » هأوس

 نأ دعب ىقبي اًدوصقم ايو « مهاوقت نيقتملا مهلم اي ىجني ب كاوس سيل ىقرغلا ذقنم اي : هائاق

 سانلل قحو ع رحبلا عضحنو ضرألا تلذ لالجلا اذ-اي كهجول « ضرألا لع نم لك ىنفي

 . نيثيغتسملا تيغمو دقنملاو ىجنملا تناق للذت هدعب ام اللذت كل اوللذي نا

 ةفرعل فوشتلا باتك لمكي مهنع هباتك ناكو . ىصقألا برغملا ىلامش طسوتملا رحبلل ةيذاحما

 هيف فرع مسقو « مالسلا هيلع رضخلا نع مسقو « ةيفوصلا تاماقملا نع مسق ماسقا ةثالث
 ةدذهز أهيف فصي تاساب خيش لك عبتاو 0 مش مجرت نوعبرأو هتس ةهذدنع مهو 4 فيرلا ءاحلصي

 : 2)هلاعمأ دهزو هدهز فصي ىسالعسملا ديعس ةمجرت ىف هلوق نمو « هفوصت وأ

 سباح عىس قيفوتلا ىوس 2 امف ايتدلا ىف تاوهشلا نع ع اولام

 سيان بيع لك نع مسهناسلو ملاس ٍوْهَس لك نم مهتانّجن
 مهماعطو + رانلا باذع نم ةرخالا ىف ةاجنلا نوديري اهعاتمو ايندلا 8 اودهز لق مهد

 هنودجي أم مهيسحف « , خوبطم ماعط ىف الو موحل ىف نوركفي ال , تاتابنلا نم ضرألا تبنت امم

 مهسبد ءىس الو ع مهايند ىف اعيمج تاوهشلا اوضقر لقو 6 تاننلا 6 ضرألا هدو لع

 ةعوطقملا هذه بناجبو . بيعب سبني ال مهناسلو وهس لك نم ةكرب مهئاهذأو ( مهبر ةدابع ئوس

 نع انثيدح ىف اهيلإ دوعنس ةيفوصلا حورلا اهيف ودبت تاعوطقم ليعام#إ نب قحللا دبع مظن نم
 : ©9هيرب هتقث ىف هلوقو ةرجهلل 7175 ةنس ىفوتملا ىتبسلا فيرشلا سابعلا وبأ اناقليو فوصتلا

 ىبْسَح هللا ىبسَحو 2ىير هللا تو
 بطخ لك 3 قاوو فاك هك

 ححص عم / 5 دا اهيف تغلي
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 ىنيفاك هللاو ةقث اهدعب الو اهقوف سيلف ةقثلا هذه هبسحو « هبر هللاب قثو هنإ لوقي وهو
 ىشخأ الو ادحأ ىشخأ ال اذلو « هل ضرعتأ ءالب لكو بطخ لك ىنع عفادو ىنيقاوو ىنيماحو
 : ىتايح ىف هلمْزَأ ام لكو ىدارم لك اهيف تغلب ةقث ء اهل لح ال ةقث هللاب تقثو دقف « اكيش
 نب دمحم هللا دبع ىبأب ىقتلنو . مهبر ىف نوقثي نيذلا ىبحص عم اهب ًانهأ نأ ىل قحي ام
 نبأ ةديصق ةضراعم ىف هلو « ةرجهلل 17١ ةنس ىفوتملا شيجي نباب فورعملا نمحرلا دبع

 : )سنو ىف روك ملا ىوحنلا

 سل كقيض لدبأ دق ىجرفت ةمزأ ىّدتشا
 جيرفتلا ىَسَحُف ربصاف ةلزان كب تدتشا امهم

 9 لع نيرطضملل ةهسباجإف ثبغرا كالوم
 لّسف داوجلا رهف ٍةلأسب هيلع أو
 ىجرحأ لزأو ىرْسُع رس لقو هوعدت اميف ّصلخأ
 جملا ىجناي كبالإ ىلةوق ال ىل ةليح ال

 امهمو ىدتشا ىب ةراملا ةمزألا اهتيأ لوقي كلذلو « ادبأ سأيي الو هيأر ىف لمؤم وهو
 ةثداح وأ بط كب دتشا امهمف « هئراق ىلإ هجتيو ء ىنع كراسحناو جرفلا نم دبالف تددتشا
 هتباجإف كب فطلي نأ لاؤسلاب كالوم دصقاو . اعيرس كيتأي جرفلا ىسعف ربصتلف ةحداف
  همركل دح ال ىذلا ميركلا وه ذإ « ءاعدلا ىف هيلع حلتلو هعدتلو « لانملا ةبيرق نيرطضملل

 لكو « هيلإ ىفلزلاو كئاعد ىف صلختاو « هاعد اذإ رطضملا بيجي هتإف « لاؤسلا رركو هلسف
 ةردق و ل ذبح ل« ينم فكشاو قيضو جرح نم هيف انأ ام لزاو ىرسع رسي بر
 ايجانم شوداد دمحا لوقيو . نييوركمل |! نيرطضملا ثيغمو حاورألاو جمهملا ىمع اي كب هل

(5) . 
 : هب ز

 لَدَع كمكح لك « دبعلا عنمت ىطعت ّبنذلا رفغت َبّيَعلا ٌرتست

 لذ كلذ لك رضلا فشكت  اًرْسُي ٌرسعلا لدبت ٌرسكلا ربجَت

 لذلا رعملا قلاخلا وه تنأ  اميرك اًنغ اًسم لرت /
 لذو م عوصحخ مه افوقو هب ايلا لع كيتنغاو ءارقهتف

 باسح ريغ نم ىطعيو بنذلا رفغيو بيعلا رتسي وهف « ةينابرلا هتافص هلل ركذي وهو
 لدييو « هربج نكمي ال ىذلا رسكلا ربجي هنإ « قلطم لدع هلاعفأ لكو « هل دار ال عنميو

 مل كنأش مظعا ام كناحبسو « مرك هءارو سيل مرك كلذ لكو « رضلا فشكيو ارسي رسعلا

 . 8583/8 ىفاولا ١( . 505٠/؟ ىناولا (1)
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 لك كاياطع تمعو كنانتما مع دقو « لذملا زعملا قلاخلا تنأف « اداوج ايتغ كدايعل انسحم لزت
 رصعلا ىف ىل الحلا زيزعلا دبع نب دمحألو . نيعضاخت كبايب نوفعي ءاينغأو ءارقف مه اهو « قلخلا

 : ؟)ءاعدلا اذه م ١!/١5//ه ١١ه ةنس ىفوتملا ىولعلا

 بفعضلا محار اي دمحلا لك ُدمحلا كل

 ةياهن نود ركشلا مث دمحلا كل

 ندمت اميك ْفكلا انُدَدَم كيلإ
 انفكاو براي 3 و ٌمفادو فاعف
 ةلاح لك ىف : رتسلا انيلع قبو
 انيانج - ًديزع أ -. ززعأو مظعأر

 فطار قفرلاو ناسحالا مئاد ايو

 يفصولاو لعلا نع تلج معن ىلع

 نكلاو طسبلا كلام اي ىجترن امب
 ىفكي ال كريغف ىشخن ام كظفحب

 ففشك الب ىّرخالاو ايندلا ىف كلضفب
 فسحلاو ٌميَصلاو نالذخلا نم انطُحو

 فيكلا نع ىلاعت - ىلوماي - كلضفب
 هيف ىوطي امو ناسحالا مئاد ايو ءافعضلا محار اي دمحلا كل الئاق هبر ل عرضي وهو

 لجت ىهو « ىلع اهتغبسأ معن ىلع هل ةياهن ال ىذلا ركشلاو دمحلا كل . فطللاو قفرلا نم
 عنملاو ءاطعإلا كلام اي لمأت ام انيطعت ىك نيعاد فكلا اندم كيلإو «٠ فصوت وأ دعت نأ نع

 رتسلا انيلع ٌمدأو ىشخت ام لك نم انظفحاو براي هنم انمحاو ءالب لك انع عفداو ةيفاعلا انحتماف
 اندزو فسخلاو ميضلاو نالذخلا نم كتياعرب انطحو انامح ززعاو مظعاو « ةرخالاو ايندلا ىف

 هبش لكو فيك لك نع تيلاعت نم اي انالوم اي كلضفب ديرن ام قوف قزرلا تابيط نم
 . ىصحت داكت ال هروصع لاوط ىصقألا برغملا ىف داهزلا راعشأو . تاقولخملاب

 فوصتلا ءارعش (ب)
 هانركذ ام لك دعي كلذلو « هللا ةدابعو كسنلاو دهزلا ىف ةغلابم - هتقيقح ىف - فوصتلا

 نم نييساسأ نينكرب ذحأو هدهز ىف غلاب ْنَم فوصتملف «٠ فوصتلل ةمدقم دهزلا رعش نم
 هشاعم رمأ لمهيل ىتح امهل دح ال ةقثو الكوت هيف ةقثلاو هللا ىلع لكوتلا امهو فوصتلا ناكرأ
 ةقيرط : ناتقيرط هيف عيشت تذحأ عبارلا نرقلا ذنم قدأ ةرابعب وأ ميدق نمو . هتوق بسكو

 ديس عم داحتالا نم برضب ارعاش هيف ىنفيل ىتح ىملالا بحلا ىف اهب ىفوصلا قمعتي ةيفسلف
 نيا لاثمأ هوعبات ,نم مث ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف جالحلا نع فورعم وه ام وحن ىلع تاقولخملا

 يف كلذ انحضوا ام وحن ىلع نيفسلفتملا ةيفوصلا ءالوه ضعب اناقلي نيح ىلإ نيح نمو . ىبرع
 « برغملا ىف نولزني نييسلدنألا عزنملا اذه باحصأ نم نوريثك ناكو « سلدنألاب صاخلا ءزجلا

 ةينسلا ةقيرطلا ىلع اذوذش اوناك ىبأر ىف ءالّوه نأ ريغ . نيدم ىبأ لاثمأ ررهظل ايه ام وهو

 )١( ىبرغملا غوبتلا 308/7 .
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 ةينسلا ةقيرطلا ىرجهلا عباسلا نرقلا ذنم هيف تعاش ذإ « ىصقألا برغملا ةيفوص اهقنتعا ىتلا
 ىلع مئاقلا ىنسلا فوصتلا اذه تامدقم دجن نحنو . ىلذاشلا نسحلا ىبأل ةفورعملا ةيفوصلا
 لعلو . ءارعشلا نم نيريثك ةنسلا ىلع نيطرفملا هيف ةقثلاو لكوتلا عم اهيف ءانف نود هللا ةبحم

 ءاحلص هيف كلسيف « فوصتلا لهأ ةفرعمل فوشتلا » هباتك ىف عّسوتي تايزلا نبأ لعج ام كلذ

 تناكو . فوصتلا لهأ مهام نم نيب مهل امظان نيعرولا ءاهقفلاو ءاملعلا نم هداهزو برغملا
 ىف - انفلسأ م - لماوعلا مهأ نم عمجلا مايأ ريغو عمجلا مايأل دجاسملا ىف ظعولا ةرثك

 نيريثك تعن مجارتلا بتك ىف رثك كلذلو « برغملا ىف ىنسلا فوصتلا ةعزنو دهزلا راهدزا
 لوقي هيفو ىسانكملا ىمخللا دمحأ نب دمحم ماجحلا نبا ظاعولل الثم برضنو ةيفوص مهنأب
 ىلإ لام رعشلا ضرقو بدألا نم ظحاذ ادهاز انلاص الضاف ناك » : ىشكارملا كلملا دبع نيب
 داريالا ناقتإو ظفحلا ةرازغو توصلا نسحب هرصع لهأ هيف سأرف ريكذتلاو ظعولا ةقيرط

 باتك هلو .. ىتش دالب ىف اريثك اقلخخ هب هللا عفنف « هريكذتو هاياصو ىف صالخالاو قدصلاو

 هسفن فصي هلو « نيمخض نيدلجم ىف نيظعاولا ةجحنو نيظفاحلا ةجح هاعم ظعولا ىف ليفح
 : ؟هرهوجو فوصتلا سأ دعت ىتلا هبرل هتبمو

 بيبحلا بح نم بلقلا ليلع 20بيرغ ملع وذ فصولا بيرغ

 بيجَولا نم نيكي ام وكشيو ىكيي ماق ملظأ ليللا ام اذإ
 بيجعلا بجعلاب هيف قطنيو  اركذو اركف هليل عطقي
 بيبطلاو بيطتلا نع لجي  ٌمارغ هدِّيس بح نم هب

 ؟9بيلط ريغ نم هبت بيطي كيم ادبع اذكه كي نمو
 وكشي 15 هبلق ةلع نم هبح ىف وكشيو « بيرغ هبرل هبح ىف هملعو هفصو نإ لوقي وهو

 لازي ال هنإو « هبيطو هبح ةدش نم وكشيو ىكيي امئاق ليللا لاوط لظي هنإ لوقيو « نوبحلا

 لوقي 5 « بيبط الو بيطت هيف عفني ال هبرب همارغ نإ لوقيو « هبر ركذيو ركفي هليل لاوط

 ظعوو . بيط ريغ نم هربق ىفو هتايح ىف هناكم بيطي طرفملا بحلا اذه هبر بحي نم نإ
 سانلا ىف هريثأت ماكحتسا نم ناك هنأ كانه هيعمتسم ضعب ركذيو «-سلدنألا ىف ةيليبشإب
 دقو « ةيليبشإ ىف هتدهاش : لوقيو « هفصو نع ةرابعلا لكت ماقمب هريكذتل بولقلا لاعفناو
 علخو « مهرضح ام لذب ىلإ سانلا عراستف « ىراصنلا ىدل ىراسأ كاكتنا ىلإ سائلا بدن

 هبجحم تداك ىتح هربنم مامأ تمكارت دق اهب ىدهعف « بايثلا نم ىهيلع ناك ام ضعب نوريثك

 . ميسج لاه بايثلا كلت نامثأ نم عمجتو « نيرضاحلا نم هب دعو ام ىوس « راصبألا نع

 ىدافتل هنزو ىلع وه ام وأ « هباوثأ بطت ٠ ٠ لاق ولو . اهدعب امر 7097/1/8 ةلمكتلاو ليذلا (1)
 . اطخلا انه 2تيبلا ىف طرشلا لعف نأ كلملا دبع نبا ظحال (0)

 اعوفرمع « بيطي ه هيارجو اموزجم « كي وه
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 شكارم هترضاح لهأ ىلإ هبلج ىذلا وه ةرجهلل 540 ةنس ىفوتملا ىدحوملا روصنملا بوقعيو
 اعيش اهنم رخدي نكي ملو « ةليزجلا مهاياطعب هنولاوي هّوافلخو وه لظو « هظعو ىلإ اوعمتسيل
 شكارمب هتافو ىتح نهجاوزأ ىلإ تاريقفلا زيهجت ىفو نيجاتحماو ءارقفلا ىلع اهقفني ناك ذإ
 ىفوص لب دهاز ظعاو ةريس حضوأل هنع ثيدحلا ىف تدرطتسا امنإو . ةرجهلل 5١14 ةئنس

 ظاعولا ناكو . هفوصتو هدهزو هظعو ىف هصالخإ ىدمو ىصقألا برغملا ةيفوص نم ركبم

 نبا وه ريبك ىفوصب نيدحوملا رصع رخاوأ ىف ىقتلنو . ىبرغم دلب لك ىف نيريثك هلوح نم
 رصعلا ىف ليعامسإ نب قحلا دبع نع ثيدح دهزلا ىف انب رمو . ةدرفم ةمجرتب هصخنسو ىلا
 نم نيعبرأو ةتسل هيف هتمجرتو ىلامشلا فيرلا ءاحلص نع - هركذ ٌراما - هباتكو ىنيرما
 تايبأب ةمجرتلا عبتي ةداعو « ةفوصتملا نم اعيمج مهدعي هنأكو ءايلوأ مهناب مهفصيو مهئاحلص
 ودبي ام وحن لع ةيفوصلا حورلا اهمعت اهترثكو « اهنم لاثمب دهزلا ىف اندهشتسا دقو هئاشنإ نم

 هلوق كلذ نم « 0©2ىفاولا هباتك ىف تيوات نب دمحم ذاتسألا هنم اهسيتتا ىتلا تاعوطقملا نم
 : ىسافلا نايصلا نب مساقلا ىبأ ةمجرت ىف ةديصق نم

 اناميإ ىقتلا ىلوأ ديزي امم ُهُركْذو ميظعلا هاب مرسلا

 اناميه هيب يفغش نم ناحلو اَذَغ هدّيأ قحلا رون ناك نم

 انامتك لرزنتسم ٍءىرما ريغ ءهلينب زوفي اال ةقيقحلا رس

 انامثج اًركهطم ٌمولعلا كلم يىذلا ىوس نيملا لضفلا زرحي ال

 فصيو « مهبرب اناميإ نيقتملا ديزي امم هركذو هحيبستو هب ةولخلاو هللاب سنألا نإ لوقي وهو
 امنإ كلذ نأ ريغ « امئاه ناملو افوغش هب حبصي هنإف هلالج لج قحلا رون هديؤي ىذلا ىفوصلا
 هنم عيضيف ؟ ؟ مهنأش امو « ىانلل هبرل هبح هبح نلعي نأ ةفاخم همتكي رم هيف ةقيقحلا رسبو هب زوفي

 تعنيو . عرولا ىقنلا رهاطلا ملاعلا الإ ىفوصلا لضفلا اذه زرحي ال هنإ لوقيو . هب هابح ام
 : ىويطبلا ىتثتسيلا دمحم ةمجرتب هلوق ىف مهب فّرعيو ةفوصتل

 هقَحو نيقيلا َنيع هب اًرَرَدَ اولُمُأ ام مهلانأ نيقيلا ٌملع
 هَنَحُم مزالي وحم دوج وف مهسوفن دوجو نع اوباغن اوبلس
 هقُحسس وأ هبرق | نيبي نعم الو الضو الو ارجه اوفرعي مل
 هقح قرافي ال نوصم د مهبولق مهرارسا امئاكو

 ديو « ةفرعملا قح هتفرعف « نيقيلا ملع هللا اهحنم ىتلا ةوفصلا مه هيفوصلا نإ لوقيو
 امنأكو « مهدوجوب روعشلا نع ىتح اوباغفف « ملوح نم تاسوسحملاب روعشلا اويلس مهنأ

 . هزال-هءوإ؟ فيرلا ءاسلص هباتكب قحلا دبع راعشأ ىف رلقنا (1)
 ىصقألا برنملا ىف ىيرعلا بدألاب ىناولا باتك

 او



 اوتفو مهقرغتسا ىذلا مهبر ىوس ءىشب نورعشي اودوعي ملف « أمات ءاحمنا ىحمنأ مهدوجو
 ءىش الو لصو الو هيف رجه ال « ايللإ ابح صاخ عون نم ابح نوبحم كلذب مهو « هلالج ىف
 ذأ بحلا كلذ لو ءانقلا اذه رارسأ نوعيذي ال محو ع ةيلعلا تاذلا ىف ءانملاب ميعنلا (ىوس

 نم ملاص نب ميهاربإ ةمجرت ىف ىرخا ةرم مهفصيو . مهبولقو مهرودص قاقح ىف اهنومتكي
 ٠ ادشتم ةمزملا هوجو

 رهاب لضن لحب نيلب رستم مهتدجو ترظن نإ ةقيقحلا ّلهأ

 رهاق لالج ىذ بر دوج نم ينل درا 0 "وره

 5 ارزاق ى ىويند 40 لك نع اهوعدربو مهسوغن اورهعي 8 اوعاطتسا لعو ( رهاب لع

 0 ىو م اشكو دا حال رو لالج ىذ دارج بيغ لاطع ن

 هلات ام هّرس دق اهب ًالاح هلاك راقتلا ىف لكوتلا سمح
 هلاثم صالخلا ىف ققحف اببّس القل ىف اليبس هل لالا لعج

  ةيملالا هتايح ىف هرسو هقمر دس امب رفقلا ىف هقزرف ( هبر لع لكوتت | نسحأ دق وهف

 ىمحي نب دمحم رباج نباب ىقتلنو تارود نمزلا روديو . اهتاهرتو ايندلا نم صالخلا هل ققحو
 : (!)هلوق نمو ع فوصتلاو دهزلا وحن عوز دل ناكو ةرجهلل /؟1/ ةعس ىفوتملا

 ْهَذْحَو هللا ريغ هيف َرأ ملف 2 ىبلق نيعب دوجولا ىلإ ترظن
 هذِش "لك نمت هللا ايتلل ْلمعاو هللا ٌجراو هللاب قت

 وج رب ال هللا ىف اهنآو امئاد نوكي نا هيطاخسم ىلإ بلطيو ع هأ وس كبش ئىري ال كلذل َ دوجولا

 ىلع لكوتلا ىف هلو « هتانج لحخديو هياذع نمأي ىتح هتريخآل لمعيو « هاوس دحأ ىف لماي الو
 : لكوتلا قح هللا

 2, 2 ع 2 هَ
 هتوعملا هنم هللا مهيطعي ل ىوتلا لها هين ردق لع

 هتنوكملا مه نميهملا هافك هناقيإ دبعلا حّحّص نإف

 صلخأاو هنيقب حح ص تو « ةياعرلاو نوعلا هحنمي هبر لع ديعلا لكون رادقمب : لوقي وهو

 . 5١5/١ ىضاتلا نبال ىقتنلا باتك اهتيلاتو ةعولعتملا هذه ىف رظنا )١(
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 ىسافلا رمع لوقيو . ءىش لكو شيع لك ىلع نميهملا وه ذإ « شيعلا مه هافك هيلع هلكوت ىف
 . 'ةرجهلل .١١8 ةنس ىفوتملا

 ليج نمو ٍلوَح و هللا ىلإ ًارياو ةلواحت رمأ 5 هللا ىلإ أجل
 ىلَو ريخ هللا إف هاوس َنّمَع ب َنعاو رسمألا لك هللا ىلإ لكر

 لكتيو « ةليح لكو ةوق لك نم هيلإ أربيو هلواحي رمأ لك ىف هلل ءوجللا ىلإ هئراق وعدي وهو
 قيقحم ىلع نينيعملا ريم هنإف « هاوس نمع هب فتكيلو  رمأ لك ىف اصلخسم اقداص الاكتا هيلع

 رصان ني مالسلا دبع نب دمحم ىرنو . ىفوصلا لكوتلا أديم نع ردصي كلذ ىف وهو « لامآلا
 ظفلب اعيمج اهمتحت اتيب رشع دحأ ىف ةعوطقمب ىفوصلا هللا ىف ةقثلا ًادبم نع ردصي ةلاحرلا
 : ©؟)لوقي اهيفو ء ةلالجلا

 هللا هراتخي ىذلا الإ ريخلا ام ةتئيشم تراعحا ام قلخلا ىف هلل
 هللا ىضق اميف ةليح ءىرمال اه هتردقل ماستساف هللا ىَضَق اذإ
 هللا رذق ام ىلع رومألا ىرجت  ُلَلِع امل بابسُأب رومأل ىرجت
 للا وه ىولبلا فْشْكَي ىذلا نإ هب َضراو هللاب ىننف تيتا اذإ
 هيل جرف دادش رومأ م 1 جرف امل تقاض اذإ رومألا نإ

 للا يح لاح ىلك ىف لوقأ ةبئان لك ىف دع ىل هلل
 مالستسالا ىغبني هنإ لوقيو « هل ةيحلالا ةعيشملا هتراهخا ام ريخلا نأب انمّرم هبرل هرمأ ملسي وهف

 ىرجت رومألا نأ ركذيو « هدبع ىلع هرّدقو هللا ىضق اميف ةليح صخشل سيلف « هلل ءاضقل

 نأ ءالب هب لزن اذإ ءرملا حصنيو : هل رّدق اميف ثاسنالا نع اهتفرعم بيغت دق للع امو بابسأب

 رومألا نإف ادبأ سأيي الو « هنع ىولبلا ةَّمغ فشكي ىذلا وه هنإف ءهب ىضريو هللا ىف قثي
 ىف هل ةدع هللا ذخستي هنإ لوقيو :« جرف هللا ندل نم اهحيزي نأ دبال تدتشا أامهعو تناض امهم

 نع ثدحتنل اليلق فقنو . هبسح هللا نأ صالخإو قدص ىف امئاد انلعم ةثراك لكو ةبئات لك

 . لنا نبا وه نيدحوملا رصع ىف ركبم ىفوص
 للا (0 با

 لفاحلا ىف ىنغي ًالاّوق هوبأ ناك « ةتبس لهأ نم « ىرهفلا رمع نب نسح نب دمحم وه
 ما141[ه هرم ةنس دمحم هل دلو دقو -- لاب برغملا ىف فرعي كللذي سبلتملاو 3-3 قاوسألاو

  ارثانو امظان اغيلب ابيدأ ناكو « ةتبس ةذتاسأ رابك نم اهب حبصأ ةزاتمم ةيملعو ةيبدا ةأشن أشنو
 لئاسمو هقفلا عم هرمع بالطلل هسّردو بدألا ىف عرب ارهام ايوحن طورشلل ادقاع اهيقن

 اك ىفوصلا هرعشو لأ نبا ةمججرت ىف عجار (")  ةيولعلا ةلردلا دهع ىلع برغملا ىف ةيبدألا ةابخلا (1)
 ةلمكتلاو ليذلا باتك ء رييزلا نبال ةلصلا ةلص . 7٠١ ص رضخألا دمحم روكدلل
 . 719/١ ىفارلاو ؟١85/1/+ 891 صارضخألا دمحم . د رظنا (5)

 ال



 قلخ هب عفتاف ةدم تاقلح هل دقعو « اركذم كنارقلا ريسفت ىلع مايقلا نسح ناكو « ةعيرشلا

 ةربقم دجسمب اليوط سانلا ظعي لظو . هيعماس ىف ريبك ريثأت هظعولو اظعاو ناكو « ريثك
 لدعلاب اروهشم ةريسلا دومحم هيلي لظو ما هال/ه"0 5 ةتس اهي ءاضقلا ىلوو « ةحس ىف ولقز

 اهيف هلو ١ ةيفوصلا ةعزنلا هتقمعتو ء ارعاش ناكو . م 156١1*/ه 101١" ةتس هرمع ةياهن ىلإ

 : هدئاصق ىدحإ ىف هلوق كلذ نم « ةديصق ريغ

 هّيلطم تنأ ايلق قشعلا [حربي له ]
 الصو وجري فيكو

 و ّ #4

 هيرقت نم اذاعب 1 فيك وأ ةدعبت سس

 هبجوي قوشلا نأك لاصرلا ليت ىمنصهوت قاوشألاو هيجانأ ْنَم اي
 هييطأ كيف ىئاسففو اقللا دنع امدجوت فاطلألاب كل يب مك

 ل هلق ىتابغر اههاو اي ا  ىنم نركت َ ىبسحو تنأ ىانم

 هِبلْطُم هالوم ىوس سيل دبعلاف 2 ٌتفرّصنم كنع ىل امف تعش فيك ْنُك
 قوشلا بهذي نلو . هتينمأو هبلق بلطم هنأل هداّوف حربي نل ةيلعلا تاذلل هبح نإ لوقي وهو

 لصولا وجري فيك ابطاخم هيلإ هجتيو « ادبا هقراغي نأ هبرل هبحف .
 . هبرقت نم دعبلا ىشخي فيك لب « هدّعبت نم

 لوقيو « ةبيطلا ءايشألا نم اريثك هيلع رثني هنأب فرتعيو « هبجوي قوشلا درجم نأك لصولا
 نم هبرقت امئادو « ةيهلالا تاذلا ىف هبحب ىنفي وهف « هيف هّوانف هيلع هبو هب لضفت ام بيطأ نإ

 هبجحيف هيصقي نأو درلا ىشخي هسفت تقولا ىفو « هل دح ال سنأب رعشيف « دوجلا ةحنم هبر
 هتابغر هل ققحي امئاد هللا نأ ركذيو . هبلطم وأ هتيتمأ نوكي نأ هبسحو هأنم هير نإ لوقيو « هنع

 ىذلا هديع وه ذإ , هنع فرصنم هل سيلف هضفر وأ هلبق ءاوس لوقيو : اهيف ركفي نأ لبق ىتح

 هتديقعو ةيهذم هللا ( احور

 هليئيس هنأ هقاوشأ همهوتو « هيجاني هنإ لوقيو

 ٍ !دبأ امئاد هالوم ره برقا ىلطي

 3 ل داقنم ىداوف

 ةباهم 5 ىوكشلا نع تلم رخخ

 ىسنأو ريسأ ىنأ 0 ايو

 )١( فتثو قلح : صح .

 : ىرخأ ةديصق ىف لوقيو

 ا صقو شير ب صح كفو

 حاصف مارفغلاب ىلاح نسلاو
 حارس حا ل نأ مكدشانا

 حارب - ناك فيك - هنع ىل امف
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 حامج - مئاللا لوذعلا جل اذإ - هل سيلو « هبل للذم هبر ىلإ داقتم هداّرف نإ لوقي وهو
 هحانجو صن هشير نأ ريغ ةيلعلا تاذلا ىلإ اناريط ريطي نأ ىنمتيل هنإ لب « هنم كاكفنا الو هنع
 عمسيو حونيو هنع هللا ئأن لاط هنإ لوقيو ( هكسن ىف رحقم هنأ نع كلذب ىنكي ٠ صق

 ركذذيو ٠ هيرب همارغ ىف دجي امو هدجو ىف هل ةكراشم بناج لك نم هحايصو نوكلا ساون

 :٠ ريسأ هنأ بجعيو ٠ امارغو ابح بوذي وهو « ءايحو ةباهم هبويحم ىركشلا نع سرح هنأ

 بابرأ زهي نيح هنأ ركذيو .. هرسأ ىف لظي لب « هتيرح هيلإ دري الو هحّرسي ال نأ هبر دشانيو
 بج امئاه تاحيصلاو تارفزلا لسري مهنيب نم لظي هنإف ء دجاوت ىفوصلا رعشلل عامسلا

 نلو « هدرطو همرح وأ لوبقلاب هيلع هللا نم ءاوس بابلا ةبتعب افتاو لظأس ىتنإ لوقيو « هبر
 : هدئاصق ىدحإ ىف هلوق نمو . ادبأ اهحربي

 ىناهن لوذعلاو ىناع5 ىمبارغ
 ىونلاو طحخشلا لع ىنأ املَع امأ

 ن3

 ناوحخا ىوهلاو ىناو ميقم

 عبق كه ع

 لحج وف

 ىناعدف كه ىناعد تلقف ٍ؟ . ار ١ كاعد اذ 000 : ف نالوقي

 ناقفخلاب قفخلا كاذ لباقأ مكَقفأب ىزاميلا قل قف اذإ

 باوضو ىوش نم ىنوعرتأ نأو هلهأو بْيذعلا نا ريج هلل

 نايع ّىار هين مهاري ىبلقل ميهتناكف ىرضظان نع

 ع لوذع ىنمولي امتيب «© هيف قارغتسالل هوعدي ةيلعلا تاذلا بحب همارغ نإ لوقي وهو

 ىرحلاو هنإو « دعبلاو ىأنلا ىف بحلل مزالم هنإ لوقيو « ناعمتجي ال مايملا وأ دجولاو لوذعلاو
 مهباجأف ؟ ىرت ال كاعد ىدلا ام : هابحاص هل لوقيو أ ناقرتفيس امهنأ دحأ نظي فيكن تاو

 ثدحتيو . هل ىنأ نكلو ءولسلاب انايحا هسفن للعي هنأ ركذيو : ىناكرتا وا ىناعدو هبح ىناعد

 ناريجل وعديو « هعم ىبلق قفحخ مكتفأب ىناميلا قربلا قف اذإ ىنإ لوقيف ىرذع رعاشك
 لوقيو« هوآلم ام ناوحلاو ىوحلا بارش نم هوألم نإو هللا مهاعري نأ هلهأو دجن ىف بْيَذُعلا

 : اآدشنم رمتسيو . كنايع ىأر هيف نيدسجتم مهاري ىبلق نإف ىرظان نع

 ىعر
 اوبجح نعل

 اوياغ نإ مهنإ
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 رجاحو بيذعلاو ملسب ىروأ
 22 بيذعلا ناكس رك

 هلك بحلا وه نم ىبلقب نكلو
 هريغ رآ مل تظحال اذإ بيبح

 ىهلوتو هب ىدجو هلضف نمو
 امناكو هل ىّيح ىلع تّرطو

 ىلاعم نحل ام ناغم كلتو
 ىناشب بيذعلا ناكس ركذ امو
 ىناسلو ىرطاتخخ ىف هركذ نمو
 ىناري هارآ ال ذإ هنأ ىلع

 ىناعأو ىمكتشأ ام هدوج نمو
 ىتارب نيح بحلا ىنعمل ىتارب



 لزغلا باحصأ اهركذي ىتلا تابوبحما نكامأ ركذي ةيفوصلا ءارعش لثم هلثم نإ لوقي وهو
 دجاوتلا ىنعم الإ ةيفوصلا دنع ىنعم امل سيل نكامأو لزانم رمألا عقاو ىف ىهو ؛ ىرذعلا

 نم مهركذ سيلو ادجاوتو ارتست بيذعلا ناكس ركذي امنإ هنإ لوقيو « بوبحملل قوشلاو
 بحلا وه حبصيل ىتح هبلق ىف هاوه لحيل هنإو « هبرب همايهو هبل نالعإ وه امنإو « هنأش
 اذإ دوجولا ىف هريغ ىرأ الا بيبحل هنإو « هناسل ىللعو هرطاخ ىف امئاد هرك ذيل هنإو ء هلك

 همرك نمو « ىطوتو هب ىمايه ىلع هلضف نمو « ىثاري هارأ ال ىنأ عمو « لوح نم ترظن
 وأ هارب هنأكو « اناريط هبر ىلإ ريطي امتأك همايه ىف رعشيو . ىناعأو هبح ىف هنم ىكتشأ ام

 . ةفوصتملا دنع ةيفسلفلا ةعزتلل رثآ ىأ هيف سيلو ىنس ىفوص بح وهو « هبحل هبر هقلخ

0 

 ةيوبلا حئادملا ءارعش

 ثعبو 05 ذنمو 4 2 هللأ لوسر 6 ريسب اهبراغمو ضرألا قراشم ش نوملسملا قعشي

 مهبر ىلإ هي نولسوتيو هتازجعمو هبقانمو ةييحومب اونغتيو هيوح كمي ع مهتدشأ ئوهم وهو

 لق ناك اذإو .هتلاسر ميلاعتب لمعلاو كسنلاو عرولا ىف ذ لماكلا لثملا هنأب نينموم كوعششتيو

 لكد دلي لك ىف هلئامشمو هتريسبو 4 هب تنغت ةيمالسإلإ أل نإف «هتايح ىف دارفأ هخيدمب ىتت

 اناقلي ام وحن لع هوريثك هيف كرعشيو رئاكتيو رهدزي ىبرغملا رعشلا اي ذأ ذل نيطبارملا رصع
 ىفوتملا لصألا ىبطرقلا فصانملا نبوسيع نبدمخغ تيب فاالا ةعبس وحن لع لمتشت ةزوجرا ىف

 هللا لوسر لئاضفبو ةميركلا ةيوبنلا ةريسلاب افوغش هدجن نم لئاوأ نمو . 5؟١ةنس شكارمب
 .(؟2قك لوسرلا ةرايز ىف هلو .روهشم ةرطعلا ةيوبنلا ةريسلا ىف «ءافشنا» هباتكو ضايع ىضاقلا

 ٌراونأ بايحألا ب اتيلع تحال رادلاو عبرلا ا!ذهف باكالاب فق

 ٌراتختو ىّرهت ام تلن دقف لزئاف مهبأبق تحال دق كارشب كارشب
 ”ابمخأو سر هميدقتب هل تدهش ىذلا ىزاجحلا ّىبنلا اذه
 راسل تّدوسا ام اذإ نيبتذملل هتعافش ىجرت ىذلا عيفشلا اذه
 ٌراذعأ كلغشت الو تاململا لبق  هتضور راونأ ىلع ملسو رداي
 زازوأو ماقثأ 06 دق افرش ىرولا ىلعا اي لسرلا ةرييخ اي
 افغ ًبرلا نإف اياطخخ نمو للز نم تمدق امل ىعيفش نكف

 هلبق نس راونا تصحاالو ع ىفطصملا راد لأ اولصو دقف ةلفاقلا وأ بكآرلا فق وتسي وهو

 )١( ىفاولا ١/55 .
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 نم لزنأ نأ ىغبنيو ء هدجسمو ىوبنلا ميرضلا بابق تحال دقف كارشب هسفنل لوقيو « مهيلع

 ىذلاو بولقلا هيلإ وفهت ىذلا ىزاجحلا ىبنلا اذهف « رثواو ىوها ام تلن دقف « ىريعب قوف
 ران ججأتت نيح هتمأ نم نيينذملل عيفشلا وهو, « ةيوامسلا بتكلا رابخأو لسرلا هب ترشي

 اهيف لاق ىتلا هتضور راونأ ىلع ملسو رداب : ملسم لكل لوقيو . ديزم نم له لوقتو ميحجلا

 اهراونأب لحتكيو اهروزي نأ ىغبنيو « ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىربق نبي ام : هلع ىبنلا
 ةريخ اي : لوسرلا ىلإ باطخلاب هجتيو . راذعأ ةيسدقلا ةرايزلا نع هلغشت الو « هتامم لبق

 نم تمدق ال ىعيفش نكف « ةريثك رازوأو ماثآ َىنتلقثأ افرش ىرولا ىمسأو مهتوفصو لسرلا
 هلوق ةفيرطلا ضايع ىضاقلا تالسوت نمو . ميظعلا رافغلل هنإو « ىبر دنع تاعيطخو تارثع

 : ؟97ميركلا لوسرلاب السوتم

 الّلعلا فطعتسأو ىَولَبلا فشكتساو كلمدفلا ”طمتسا فكلا تددم كيلإ

 اللا لصاو املللط ِبْرك جيرفب ىتباجإ لّجعف ًرطضم كتوعد
 الزغاو دجلا ىَنَج دق اعيسم حاف ىدّيسو ىدارم اي ىذالت تنأو
 ىلعالا وه ْنَم ايو ىّوجنلا عماس ايو ىّونلا قلاف اي قامعألا نم لدن
 الذلاو دقفلاو سالفالاو ٌرقفلا ِهق ىجتري كوفع تاعاطلا نم ميتي

 الصألاو ٌعْرفلا اهلك ىمومه فلو 2 ىعّرضت محراف هللا لوسر اج
 ىَلْوُم الو هاوس نْغُم انل سيلف تقال ميركلا باب ىلإ تأجل
 الهألاو َبْحّتملاو َلْسْرلا معت ةالص دمحم ددجولا بطق ىلع لَصو

 لضفلا لزنتسأو رطمتسأ ىفك تددم كيلإ : الئاق ميركلا لوسرلا ىلإ اعراض لسوتي وهو
 بجأف ارطضم كتوعد دق لوقيو « ميركلا لضفتلا افطعتسم ىولبلا نم ىب لزن ام فشك ابلاط

 لوسر ىديس اي تنأو « لوه هلثم ام الوه ىب غلبو هب تيقش املط برك جيرفتب الجاع ىئاعد
 ثيغتسيو . هلزهو هدج ىف ىنجت املاط ائيسم عاس : ىنعاسف « ىدصقمو ىئجلمو ىذالم هللا
 ليخنلا نع ىونلاو تاينلا نع بحلا قلاف اي ىسفن ىف قامعألا قمعأ نم ءادن هنإ : الئاق هبرب

 محراف « ىرهظ لقثت بونذلاو « تاعاطلا نم ميتي ىننإ ىلعألا ىبر اي ةيفخلا ىوجنلا عماسو

 اهيأ كباب ىلإ تأجل دقو لصألاو اهنم عرفلا اعيمج ىمومه ْجّرْفو « هللا لوسر هاجت ىعرضت
 هرادمو دوجولا بطق ىلع لّص ىبر . كاوس ىلوم انل سيلو ىنغملا كدحو كنإو ىتئئافل ميركلا

 . هلاو هبحصو لسرلا معت ةالص هديسو

 ١١( ىقاولا ١/لاه .

 الك



 مساي روهشملا ىسافلا ىجاهنصلا ىلع نب نوميمب ىقتلتو نيدحوملا رصع ىلإ ىضمنو

 ةيوبن ةحدم هلو هايإ هتمزالل ٠ ةزاصخ نباب ريهشلا رعاشلا هلاخ ىلإ ةيسن ةزابخ نب نوميم

 لحرملا نب كلام هلئاوأ ىف اناقليو نيينيرلا رصع ىف لخدتو . ليلق امع هل مجرتتسو . ةليوط
 لهآ نم 07 ةنس ىفوتملا ىفزَعلا سابعلا ىبأب ىقتلنو « ةمجرتب هصختسو ةيوبنلا هحئادمو
 دق ناكو ىوبنلا دلوم لاي لافتحالا - ىصقألا برغملا ىف ىللاتلابو - هتدلب ىف اشنا ىذلا ةتبَس

 كلذ امهمحلا ىذلا نأ نظلا ربكأو . لبرإ ةنيدم بحاص ىروبكوك ديعس ويأ كلذ ىلإ هقبس

 ىف هب نييحيسملا لافتحاو قرشملاب ةيبيلصلا بورحلا ىف ىسيع داليمب نييحيسملا لافتحا
 : تايداليملا ىمستو ةيوبنلا مهحئادم هيف ءارعشلا دشني نأ ّىفزَعلا سابعلا وبأ نتساو . سلدنألا

 ةلودلا ىنعتو . ىفزعلا سابعلا ىبأ لافتحا ىف اهدشنأ ةيداليم ريغ لحرملا نب كلامل ناكو
 فصو : هباتك ىف نازولا نسحلا لوقي ذإ « لافتحالا اذهب - نماثلا نرقلا لاوط - ةيئيرملا
 ىلإ وعديف ىوبنلا دلوملاب لفتحي نأ ةينيرملا ةلودلا مايأ ىهزأ ىف ماحلا ةداع نم ناك » : ايقيرفإ

 ةبسانملا هذه ىف نوقلُي نولجملا ءارعشلا ناكو « ساف : هتتيدم ىف بدألا لهأو ءاملعلا هرصق
 ادانتسا لفحلا ةياهن ىفو . ةيلاع ةبطصم قوف نوفقي نودشنملا ناكو « احلا روضحب مهدئاصق

 ةثام اقوفتو اغوبن ءارعشلا رثكأل حنمي ىنيرملا كلملا ناك ةربخلا ىوذ نم صاخشأ مكح ىلإ

 فرصنيف ارانيد نيسمخ نيرخألا ءارعشلا نم رعاش لك ىطعيو « ةوسكو ةيراجو اناصحو رايد
 ىداني ناك هنإ كلذل ةمنت نازولا لوقيو. « هتافاكم وأ هتزئاج ىلع مهنم لك لصح دقو عيمجلا

 ارعش لضفألا هنأ ميكحتلا ةنجل ىرت ىذلا رعاشلا ىلع ىرجحلا رشاعلا نرقلا لئاوأ همايأ ىف

 نيب اديمح اسفانت ثدحي ناك عينصلا اذه نأ ىف بير الو . ©ءاعلا كلذل ءارعشلا ريمأ هنأ

 ىف ىردبعلا ةلاحرلل ةيوبن ةحدم ىلإ تيوات نبا ذاتسالا ريشيو . نيينيرملا ةمصاع ساف ءارعش

 ملاس ىبأل لافتحا ىف اهدشنأ ىفزعلا ىبحي نب دمحمل ةيداليمو ىرجحلا عباسلا نرقلا رخاوأ

 . اهليلحت ىف ذخأيو ةروصقم ةرجهلل 407 ةنس ىفوتملا ىدوكملا نمحرلا دبعل ركذيو « ىنيرمل
 بيرغلا ظفللاب اهالم ىناماس ريمأ يدم ىف ةروصقمب ديرد نبا هأدب ميدق تاروصقملا نفو

 ريغ .. ىصفحلا ايركز ىِبأ يدم ىف ةروصقم ىنجاطرقلا مزاح مظنو . زجرلا نزو احل راتخاو
 ظافلألا نم ةفئاط اهنمضو ىفطصملا ميدم ىف زجرلا نم ةروصقم مظن ىبرخم لوُأ ىدوكملا نأ

 اريثك اهنمضو هنطوم ىف هبابش تايركذب ملأو زاجحلا ىلإ ةلحرلا اهعلاطم ىف فصوو « ةييرغلا
 ىتلا لودلاو ةيمالسالا لودلا ضعب ريصم نعو لوسرلا تاوزغ نع ثيدحلا نمو مكحلا نم
 ةدئابلا ةيبرعلا لودلا ضعب ىلع جرعو ةرصايقلاو ةرساك ألا ىتلود لثم مالسالل اهنم هللا لادأ

 : يع لوسرلا حيدم ىف هلوق نمو « ةميدقلا
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 امّسلاو اًرط ضرألا لهأ ريم | دمحأ حدم ريغ ىرخذ سيلو
 العو ط نايدألا لع |يس امّيق ميوقلا نيدلا حبصأو

 ىحضلا قارشإ لثم تازجعمو ةنيإ ةيأ نم هل مكو

 . 38١ ص م تاحشولا نع ثيدملا 2 ةووك دملا ا

 رثكتو « ىيهذلا روصنملا اهمكاح ةصاخو ىوبتلا دلوملا تالافتحاب ةيدعسلا ةلودلا ىنعتو
 لوقيو « مالا يدم ىلإ اهيف رعاشلا درطتسي ةداعو « تايداليملاب ةامسملا ةيوبنلا حئادملا اهيف
 ةقيلخلا اذه اط لفتحا ىت | ةيوبنلا دلاوملا ىف ليق ام د : « سالا ةضور » : هياجك ىف ىرقملا

 اهب فاطي تاناوطسألا نم مظعأ عومش عنصت تناك هنأ ركذي مث « هرصح نكمي ال روصنمل
 ةميظع تالا امل نيذختم ةريبك ةحاس ىف اهولخدا ةفيلخلا رصق 9 اولصو اذإ ىتح« ساف ىف
 ىلإ سانلا رشحيو ؛ ةراثملاك ءامسلا ىف ةدعاص ىرتو اهقوف عضوتف ةعنصلا مكحا ساحبنلا رم
 رئاوجو ةوسكب مهنم صخش لكل رمايو « ةضفلا مهيلع رثتتو راعشالل نودشنملا ىعْديو « كلذ
 ىف ةريثك تافاضإ افصلا لهانم هباتك ىف ىلاتشفلا زيزعلا دبع فيضيو . (١)فالالا غلبت دق
 لاف ال ادبي روصنملا كاكو ؛ ليللا لاوط دتمي مخض ديعب هبشأ ناك ىذلا لافتحالا اذه
 نذاملاو ليخنلل ةسفانم هرصق ةبق ءامأ عرومشلا عوذج تفطصا دقو رجفلا ةالص دعب هب ىمحرلا
 قدارسلا ؛ صغيو « ةيسدنس رضخو ةيناوجرأ رمحو ةيؤلؤل ضيب نم ناولألا ةفلتخم ةماخضلا ىف
 نم ظعاولا غارف دعبو ءارقلاو ءارعشلاو باتكلاو ءاهقفلاو ةاضقلاو ءافرشلاب سانلل بوصملا
 عئادمب تاوصألا ىلاعتت مث ؛ داشنإلاو ركذلا لهأ مّدقي هتازجعم درسو ِهُتلَي لوسرلا لئاضف
 لهأ مهعبتي مهعبتي مث 2( فيرشلا هداليم وأ هدلوم ىلإ ةبسن تايداليملا وأ تايدلوملاب ةامسملا لوسرلا
 . رعشلا 5 مث « ىرتششلا نسحلا ىبأ ىسلدنألا ىفوصلا خيشلا مالك نم قيقرلاب ركذلا
 دوعيو «( هتديصق داشنإ ىف هنع رعاشلا هبيني عمسم رعاشلا ءازإاب في نأ داشنالا ىف عبتملاو

 تاللص عزوت اهمايأ دعب لوقيو « ديعلل ةايهملا ةميلولا ىلاتشفلا ركذيو . هناكم 0 رعاشلا
 ىف دشني ناك ام ضعب ىلاتشفلا زيزعلا دبع قوسيو . روصنملا ةفيلخلا تاعيقوت اهيلعوءارعشلا
 ءارعشل ةيداليم نيرشع وحن ىرقملل سالا ةضور باتكبو . (9ةغلخلا اذه دهعل ديعلا اذه
 ع هبتاكو هرعاش ىلاتشفلا زيزعلا دبعل سمح اهنم روصنم ا ءايأ ديعلا اذه ىف تدَشُتا نيفلتخم

 . أهلعب امو 55١ ص . "١ ص ساآلا ةضور ()
 نونك ذاعسألا قيقحت افصلا لهانمم رظنا (0)
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 ع زاجحلا ضرأ : ِ فاقيتساي اهلهتسي « ةيتون هتايداليم مهأو

 ع وبر ىو ىوبنلا رولا اهرمغي ةرظنب ةحيرقلا هنوفج ىفشت ميركلا لوسرلل ةروز ىنمتيو
 : ©0لوقي مث ٠ نارقو ركذ نينافأ ةكئالملا اهب تلت ىتلا ةيسدقلا ةئيدملاو ةكم

 ص 3 لم ها

 هنوك (ليق هثعبي ترشب نمو
 مظعا هللا باك نأو

 ص هام 2
 أ حلا علطأ و ىدملا ىبب

 ط 1

 ابالاب يفينخلا نيّدلل زرحاو

 ناجلاو سنالا م ضرألا لهأ ٌديسو

 ٍنابهر رابخأو ناهيك سيماون
 © ىناشلا َسأتباو نايا مضتنا اهب
 (©ناعهبو كفإ فادسأ اهّرون احم
 ناساس لا مهناجيت اوبلس مه
 (؟0كانوي دهع نم . ديصلا كولملا ثارت

 هللا قلخ ةوفص هنإ « نجلاو سنالا نم ضرألا لهأ ديسو نيملاعلا ريحت دمحم لوقي وهو
 هيناعي امث هذقنيل هرظتني ملاعلا ناك دققف « نابهرلا رابخأو ناهكلا عئارش ثوعبم هنأب ترشب نمو

 هدي ىف لمح نجلاو سناللو 3 ييملاعلل ةيألهو ةمحر هل هلسراف . لالضو ملظو ناوه نم

 حضتقا اهبو « ةقحال الو ةقباس ةزجعم هلثامت ال ىذلا ميركلا نارقلا : ىربكلا هتزجعم هردصو
 وحميل قحلا رون هب هللا علطأ ىذلا ىداحملا ىدملا ىبن . نوكاشلا نودقاحلاو نورتفملا نوباذكلا
 كلمتو >2 تورغاص مضو 2 نع ارقلاو نويناساسلا ةرساك ألا لذ هتازعلو 8 ناتهبو بذك لك هب

 . ميدقلا نمزلاو لانوي دهع نع ةرصايقلا كولملا ةداس تارت فويسلاو أايظلاب فينا نيدلا

 ىتواتساتلاو

 قت / نكل

 ىف لّمْؤملا تنأ

 اق ءايشألا كب تدعس ىذلا تنأ

 انتندنع ةلد 7 -

 اهلك دئادشلا

 ميدل اهتامدقم لعجي © ةهلسسب ةئامعبرأ ىف ةيوبن هةجع لم . ةرجهلا ١١ ا“ هنس ىفوتلا

 : (0هلوق كلذ نم تيب ةئامثالثب ىوبنلا جيدملا صخي

 دحوألا رودصلا ردم هتأوهش

 كيعسي اميظع ارمأ ىضتقا ولو

 ٍدَعْنَي اديعس دصقي نمو ةبط

 ىلإ دوعيو « ىرشب قولخم مظعأ ةبطاخم ىلع هتءارج نم -- هبونذ ةرثكل - بجعي وهو
 هدصق كلذلو « ضرألا هجو ىلع ْنَم ملحأ هللا لوسر نأ ةلدألاب هيدل ققحت هنإ لوقيف هسفن
 كن : الئاق باطخلاب هل هجتيو « همركو هملح!نم ةرذ ىف المآ ميرك ميلح هنأ ملي وهو

 ىنيرملا ةاجن قيقحم ىلاتشفلا زيزعلا دبع رعش )١(

 . ضنيملا : ءىناشلا . بذاكلا : نايملا (0)

 . بذك : كفا (59)

 . نتاطلسلا ىوذ : ديصلا (5)

 ا ىفاولا (5)

 ا 5



 هدفرتسمل ءاطعلا لزجي ىذلا راردملا ثيغلا كنإو « اهلك ثراوكلاو دئادشلا ىف وجرملا لمؤملا
 ردصم تنأو « اميسج ناك امهم بلط ام هلينت كتيب دصق نم نإ هل لوقيو . هنم ربلا بلاطو
 ةيوبنلا حئادملا رئاكتتو . ةرخآلاو ايندلا ىف دعسي كدصقي نم نأ ابيرغ سيلف ةيرشبلا ةداعسلا
 نيا ذاتسألا هدشنأ لسوت تالسوتلا لمجأ نمو . ىولعلا رصعلا ىف َهّتَع لوسرلاب تالسوتلاو
 : ©)لوقي هيفو « ىماصعوبلا دمحم رعاشلل تيوأت

 00 جاحو قيقعلاو ةبيطل اقوش ><ىرجاحم قيقعلاك معمدب ىحس

 رهاطلا لوسرلاب ةيربلا هير هنيد ٌرهظأ نيح ٌدهامملا كلت
 رهاط لصأ لك نم ىقتنلاو ىرولا ريخ دمحم دوجولا رس
 ٍرهاز .ضور لك تقافف تهزو هب ارهزلا بط تأجت دف ْنَم
 رتاوتملا هنأش ينم انّسسلا للُخخ تستكاو اقح سودرفلا ىلع تمسو
 رئادلا طيحنلا كلفلك قافا لااهب ىداملا ىلاعمل تعضاوتو

 ىتلا رجاحو قيقعلا لثم اهزانمو ةبيطل اقوش قيقعلاك رمحأ اعمد افرذا هينيعل لوقي وهو
 لصأ لك نم راتخملا ىّرولا ريح دوجولا رسل هنإو ع ىربكلا هتلاسرب هللا هلعب نوح ةمئاق تناك
 لك تقاف ىتح تهزو ع ندملا عيمج تقبسو ةنيدملا : ةبيط هب تلجت دقو « رهاط في رش

 لئاضفي فرشلا للح تستكاو « سودرفلا ىلع تمس دقل لب « ام قحو « رضان ضور
 هيف فقوتت نأ انب ىرحو . ةرئادلا بطقب طي كلفلاك قافالا اهل تعضاوتو « ةرتاوتملا

 . لحرملا نب كلامو ةزابخ نب نوميل مجرتنل

 ةزابخ نب 7©2نوميم
 ةزابخ نبا ىمسيو « شكارم ىف ةرخأب نكاسلا ىسافلا ىجاهنصلا ىلع نب نوميم وه

 لوقيو « نيدحوملا رصع ءارعش نم . هايإ هتمزاللل ةزابخ نباب روهشملا رعاشلا هلاخ ىلإ ةبسن
 بيجاعأ ربكأ نم الفم ارعاش اييدأ ناك : « ةلمكتلاو ليذلا » هباتك ىف ىشكارملا كلملا دبع نبا
 بيلاسأ ىف ننفتلاو اهيف ىراجي ال ىتلا ةداجإلا عم « ارثان وأ امظان « ةهيدبلا ةعرس ىف رهدلا
 فوصتو كلسنتو « هقفلا لوصأو مالكلا ملع ىف ةنسح- ةكراشم اذ .. هلزهو هبرعم مالكلا

 أ لثو سلدنألا ىلإ ربعو . « داجأف هلوصف ضعب ىف ىزوجلا نب ضراعو . طظعوو « اتقو
 ةفلتخم حئادم هريغ ىف هلو ةريثك حئادم هيف هلو « ائمز روصنملا نب ءالعلا ىبأ ةيليبشا ىلاو ةياعر
 0010011 علا

 "//./؟ ضايرلا راهزاو اهدعب امو ؟88/7/+ ةلمكتلاو . م76 ىقاولا 0١
 غوبنلاو 5/17 مقر لاجحللا ةردو ١١4 مداقلا ةفحتو . ةنيدملا ىف عضوم : قيقعلا . ةنيدملا : ةبيط 1
 . 77/١" ىفاولاو 218٠.0/١ ٠١7/98 ىيرغملا . ةكم قيرط ىف لزنم : رجاحلاو
 ليذلا باتك هرعشو ةزابخ نبأ ةمجرت ىف رظنا (5)

 ا



 نانتقا نحو لاجترا ةعرس « هقاح ىف عمطُي الو هلبق عمسي مل امي هحئادم ىف ىتأي ناكو
 ىف هعم فقوو ىدحوملا نومأملا ةفيلخلا دهعل شكارم ىف قوسلا ةبسح لوتو « ءاشنإ ةعاربو
 : ترموت نبا وجهي هلو انفلسأ 5 ترموت نبا ةوعد ىلع هتروث

 الام ّجْسَن قلخلا عيطتسي ال ةيوطم َةَلْح .ةوبنلا دجو
 انام

 : 0 0 2: َ وه وع : 2
 نم لاتي وهو « ةوغرلا بن رشي هنأ رهطظي سصخشلل برصي ثم ءاغترا ىف [وسح رسأو

 اهترهش تود ةعئارةيوبن ةحدم هلو ءم ١١4 ء/ه "7097 ةنس لئاوا ىف ةزابح- نبا ىفوتو . نبللا

 : اهعلطم ىف لوقي « هرصع دعبو هرصع ىف

 اينامملا بيبحلا حْدَم ىف ىنفنل ايلاعملا بيجن نأ انيلع قيقح
 (")0يفارقلا هلالا تاذ ىف دشحنو - ةيئج ضي راعألا تاتشأ عمجنو

 (”ايداعألا ىدْرَت نيدلاو ىدحلا رصَتنل ةبييتك لك راعشأللا استقنو
 ايجايدلا هانّس نم ولجتف حولت امجنأ دمأ حادمأ نم علطنل

 ايهاس تلق ام لك ىرْبجل قى دوحججس هذهف أرهد ىلخلا م دمب بن وهاس

 (0افاض روللا نم ذر هبل هرول رفص نم هللا هارب لوسر

 ايلاوخلا ٌروصعلا هللا هب ٌريني مدا دهع نم رولا كاذ لاز امو

 رعشلا بئاتك دانقأو « هل اصالخإ ىفاوقلا دشحأو هلل اباستحا راعشألا تاتشأ عمجأو ناعمل
 . ةملظلا ىجايدلا هرون نم ولجت اموجن هحادمأ نم ىدبلو « هيداعأ ريمدتو نيدلا ةرصنل
 مدقي وهو « ميركلا لوسرلا ميدم نع ايهاس ءارمألاو ماكحلا ميدم ىف هرمع ةيضمت نع رذتعيو
 نم هللا هقلخن ميظع لوسر هنأ لوقيو . اميدق هنع اهس امل اربج هتايح- نم ةرخأب ةحدملا كلت

 . ىللاوخلا روصعلا ريثي رهابلا ىدمحملا روثلا اذه لظو « ةغباس ةلح روتلا نم هسبلأو هرون وقص
 ىهو « هدعب ةفوصتملاو جالخلا اهب ىنغت ىتلا ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف ةيلاتلا تايبألا نم ّلِطتو
 نوميم لوقيو . ءايبنألا قلخ نم ىحورلا أ ىونعلا هقلخ ُ مدقأ لوسرل نأ نذؤت ةقيقح

 هم عضو نيحو . يبذل ليعاسإ ىدتفا هلجأ نمد ' ؛ ايفا ا هاقلا رجس رانل سس . ليلخلا

 . ىرسك ناويإ ىعادتو ناهكلاو رابحألا هب تمّبنتو نيعللا سيلبإ لوعأو كالمألا هب تفح هل

 رك ذيو هعضرتل ةميلح ةديسلا هتلمحو « دهملا ىف ناك ذنم هتريس نع ثيدحلا ىف ىضمي مل

 . ارماغ : ايفاض 9 . هلل اباتحا : ةيسح 19

 . كلهت : ىدرت (؟)
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 هدمت نم تاك امو « هخنعبب هرشب ىذلا ىَرْصُب بهار روطسنو بهارلا اريحبل هئاقلو ماشلا ىلإ هتلحر نع ثدحتيو « ىداحلا رونلا هيف امهعاديإو هردصل ليئاكيمو ليربج قش نم ىور ام
 هتاجانمو تاومسلا ىلإ هجارعمو هءارسإ ركذيو « هتلاسر غلي ىك هل هللا رايتخاو ءارج ىف
 ىتح ءارح راغ ىلع هتويبل توبكنعلا جسنو هترجه ءدب ذنم هتازجعم درس ىف ذخأيو . هبر
 نارقلا : ىربكلا لوسرلا ةزجعم هتحدم ةياهن ىف ضرعيو « تازجعملاو تايالا نم ةيوبنلا ةريسلا بتك هركذت ام ضعب ىلإ درطتسيو « قيدصلا هبحاصو لوسرلا هب نأ شيرق نظت ال
 * |دشتم « ميركلا

 ايهانت اهنم لاوقألا غلبت امف ٌةرثك ُدَعلا نع تلج هقايآو
 هب هصخ ىذلا ىحولا اهمظعأو 0

 مهرسأب تايبلا لهأ هب ىذحت
 هديزي احيرص ايحَو هب ءاجو
 اهرسأب دوجولا ٌماكحأ نّمضت
 نئاك وهوأ ناك امع ربخاو
 هةفيححص طق هانمي تبتك امو

 ايهان هيف ارما هنع غلب
 ايناو زجعلاب هافلأ مهلكف

 ايلاعتو ةّدج ىلايللا رورم
 ايفان هيف اتبثم ٍءاضقلا مكحو

 ايتأ دعب ىَّري ام وأ اًيضام ىَرِي
 )الات فئاحصلل اموي ءىرالو
 ايداغو اقح مايألا ىدم هيلع

 لاثم الو قباس لاثم امل سيل ىتلا ىربكلا ةزجعملا نارقلا اهمظعأو : اهب طيحت نأ عيطتست ال ترثاكت امهم لاوقألا نإو « ىصحتو دعت نأ نم رثكأ هلع لوسرلا تازجعم نإ لوقي وهو
 ناعأ مهلكف برعلا نم نايبلا لهأ هب لوسرلا ىدحت دقو هيهاونو للا رماوأ لمحيل هنإو قح ال
 : اهعيمج دوجولا ماكحأ نمضت دقو . بابلألاب ذخأت ةغالب « هلثامي امب نايتالا نع هزجع
 اذه لكو . ةلبقتسملاو ةيضاملا ثادحألا نع هيف هللا ربخأو « اتابثإو ايفن ءاضقلا مكح لمشو
 وأ فحصلل ايلات اموي دهوش الو « هنيميب ةفيحص طخي مل وهو «ء لوسرلا هلمح زجعملا تايبل
 . هيبحمو هتمأ نم امئاد امالس هيلع هللا مالس « ميظعلا ىمألا ىبنلا هنإ « فئاحصلا

 لّحرملا نب ©”كلام
 لاقو ؛« ما ./ه "99 ةنس ىفوتو م ٠١؟.ا//ه ١14 ةنس دلو ىبرملاو ةاشنلا ىّيبس

 دلو هنأ ديري هلعلو « ىقلام هنإ ةلمكتلاو ليذلا نم لوألا ءزجلا ىف ىشكارملا كلملا دبع نبا
 : 5 : ءائقر 030(

 ءزجلا هراعشأو هتايحو لحرملا نب كلام ىف رظنا ()
 ىشكارملا كلملا دبع نبال ةلمكتلاو ليذلا نم لرألا
 هب اس[ يبيطخلا نبال ةطاحاالاو ريبزلا نبال ةلصلاو

 1م

 رظنا) بيلا حفنو مابا ١/ ىضاقلا نبذ ةوذجلاو

 ثلاثلا ءزجلاو ا[ نونكل ىبرغملا خوبنلاو (سرهفلا

 . اهدعب امو 78/١" ىفاولاو ةفلتخلم عضاوم ىف



 حيصفو ةيوبنلا ةريسلا تاوزغ مظني هلعج امم مولعلا فلتخمب ةعساو ةفاقث افقثم ناكو . ةقلامب
 ىصقألا برغملاو سلدنألا ءارمأ حدمو « كلذ ريغو تاءارقلاو ضئارفلا ىف مظن هلو « بلعث

 دمو « اهريغو ةطانرغ ىف تارم نيرم ىنبل ءاضقلا ىلوو قيثوتلاب ةدم ةتبس هتدلب ىف لغتشاو
 مظنلا نم ارثكم ناك هنإ م : كللملا دبع نبا لوقيو + ةرجهلل 5935 ةئس ىفوت ذإ هتايح ىف هل

 تدهاش « راهن وأ ليل نم انيح هنع رتفي ال « هضرق ىف ةركفلا قرغتسم ةهيدبلا عيرس اديجم

 رهتشاو « هيف ضوخلا نم هلاب ءالخإو هرطاخخ نع هفرص ىلع ردقي ال هنإ لوقيو « هعم كلذ
 ( نيدشنملا ) نيعمسملا لام سأر راصو ةماعلاو ةصاخلا ةنسلأ هب تفلكف « هرعش عاذو همظن

 داروأ زارطو ( نيلئاسلا ) نيدكملا ةليسوو نيدراولاو نيرداصلا ( مزالم ) اريجهو نينغملاو
 نيتديصق 4« ةلمكتلاو ليذلا » هباتك نم لوالا ءرجلا ىف كلملا دبع نبا هل ركذو . « نينْدؤملا

 طمنلا : ةثالث اطامنأ ذختتو « ةديصق ريغ هلع لوسرلا ميدم ىف هلو . ىوبنلا لغنلا لاثم ىف
 : تايبأ ةرشع نم فلأتت هتادحو نأل ىرشعلا ىمسي طمنو « ةيبرعلا دئاصقلا ىف فورعملا
 نيريخألا نيطمنلا ىف تايبألاو «اتيب نيرشع نم فلأتت هتادحو نأل ىنيرشعلا ىمسي ثلاث طمنو
 وجرملا ىربكلا ةليسولا » : ةيوبنلا هحئاذم مهأ نمو . ةيفاقلا فرخب مىدتبتو ةدحاو ةيفاقب ىهتنت

 ىهو « تيب لورشع فرح لكلو . مجعملا فورح لع اهبتر دقو « ىرخأألاو ايندلا ىف اهعفن

 : ىلوالا ةيزمهلا ةينيرشعلا ىف لوقيو « تاينيرشع نم ةنوكم كلذب

 "لىئاده َنْسُحَو ىئادهإ بيِط ايف ىئانث ٌرغ تيدهأ ىفطصلا لإ
 َ 2 َ ا يش ص . ر . 0

 (')ىئاياو ةيا نم ىل نع امو هتاوزغ  هداليم ىلإ تفضا
 3 8 2 ١ رو ع

 ىئاجر معيضي اال ميرك 5 مترا ره : ' ىجترا وهف اهب ىبر اضر تدرا

 فلس نوُيبلا ىّلص ىُم م
 ىّرَس ِههْجَو نمف ايندلا هب تءاضأ
 لصفم ميرك ٍِنارقب نتأ
 هريغ ةمايقلا موي ىف نوجرتأ

 ىأر اذإ لوبتبلا نبا ريشي هيلإ

 _ رو

 ءامس لك لها هيلع ىلصو
 ءايض لك رامقألو سمشلا ىلإ
 ءالج يأ ناهذألا (َدَص الج

 ماعَتُش نم سانلل له لبق اذإ
 (9ءانعو ةريح ىف ىرّولا َجيجض

 ىاده بيط ايو هبيطايف ءانث لمجأ هللا هافطصا ىذلا ىبنلا ىلإ تيدهأ لوقي وهو

 كلذب تدرأو « هتازجعم نم هتمهلاو ىل ضرع امو هتاوزغ هداليم ىلإ تفضأ دقو « ىتقيرطو
 نم جار ءاجر بيخي ال ميرك وهو « هلوسرل ةحدملا هذه ىنم لبقتي نأ ايجار ىبر اضر
  ءارسإلا ةليل هقلخ ءايبنالا ىلص دقو ةيرشبلل ىربك ةياده مامإ لوسرلا نإ لوقيو . هدابع

 . لوسرلا ىسيع مأ ميرم ةديسلا : لوتبلا (5) . ىتقيرطو ىاده : ىئاده (1)
 . ةزجعم ىأ ةيآ عمج : ىئايأ ()

 وفل



 هتكئالمو هلل نإو» : ةميركلا ةيالا ىلإ اريشم هيلع ةالصلا نوددري ءامس لك ىف ةكئالملاو
 تءاضأ ايندلا نإ لوقيو «اميلست اومّلسو هيلع اوُلَص اونمآ نيذلا اهيأ اي ئينلا ىلع نولصي
 . ةفورعملا ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف ىلإ ريشي تيبلاو « رون لكو رمقلاو سمشلا رون هنمو « هرونب

 قباس وه ذإ , هدوجو نم دمتسي دوجو لكو « هرون نم دمتسي نوكلا ىف رون لك نأ ىهو
 اهب ءاج ىتلا ىربكلا هتزجعم ركذيو . رون لكو دوجو لكل ىحورلا وأ ىونعملا هقلخ ىف
 ًادص -- قحب - ولجت ىتلا ةغالبلاو نايبلا روص عورأ نم لمحي امو ميركلا نارقلا ةزجعم
 اولأس املكو « باسحلا راظتنا مهب لاط دقو هيف سانلا فقومو ةمايقلا موي ركذيو « ناهذألا
 لوتبلا ميرم نبا حيسملا مهعم رذتعاو « رذتعا باسحلا ءدب ىف هللا دنع مهل عفشي نأ الوسر
 ةيرشع ىف لوقيو . هتعافش هللا لبقتيو « مهبر دنع ةعافشلا لوسرلا اولأسي نأ ممل هتراشإ عم

 ١

 0) تامُذ نامزلا ىنفأ دقف ٌءانث غلبم ىبنلا رّبق ىلإ : امأ
 ىئام»و عناي ضور ىِضْرأَو هربق ةرايز ىل تناك ىنامأ

 ءامركلا نم ثوعبم ٌمركأو  ٌدمحم نيملسملا عيمج مامإ
 ىئامدب ىمعمدأ ْعِشْعش بح ايف  هّبح نوفاخي امث ىَرّولا ناما
 00 ملا محار اي ىديب كف ىعلضأ رعسو ىنيع ىسألا ةامأ

 لقو : ريخألا ءامذلا ىتحح ىرمع ىنف دقو « لوسرلا ىلإ ىئانث غلبم 9 ىلامأ : لوقي وهو
 ىلإ مهيداهو نيملسملا مامإ هنإ « ىكذلا ربقلا ةرايزب ىانيع لحتكت نأ ىبابش ىف ىنامأ نم ناك
 نم نيملسملل نامأل هبح نإو ءمهب ةمحر قلخلل هللا هثعب لوسر مركأو : هتانجو هللا ناوضر
 الم دقف « هب افغشو هيلإ اقوش ىئامدب ىعمدأ جزما سدقملا بحلا اهيأ ايف « نوفاخي ام لك
 محرأ أي ىنعأو ىديب لكخف ؛ ىعلضأ ىف ىوبنلا بحلا نارين تدقتاو عومدلاب ىنيع نزحلا

 . هرصع ءارعش نم ةورذلا ىف - ةزابخ نيا لثم - كلامو . ءامحرلا

 ياا

 . ارات اهدقوأ : ىعلضأ . حورلا ةيعبو يلقلا ةوف <: ءامنلا 0(
 . ليسلاك اعومد اهاللم : ىنيع ىسألا هامأ 00غ
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 سداسلا لصفلا

 ىمالسالا ىملاعلا نادلب ىف اهترثك ىصقألا برغملا ىف ظعاوملو بطخلا رثكت نأ ىعيبط

 « نيديعلا ةالص ىف لخملابو ةعمجلا ةالص ىف ايعوبسأ دجسم لك ىف رّركت تناك ذإ « اعيمج

  اماع انيودت ٍاهنيودتل ءامدقلا نم دحأ درجتي 1 هنأ ىف ببسلا ىه اهراركت ةرثك تناك امبرو

 ىقتلن ام لئاوأ نمو . ظاّعولا رابك ضعب وأ ماكحلا ضعب اهلاق بطخخ ضعب ترث | دقف كلذ عمو

 ةئيدم ءانب نم عرف نيح م .ملاه 1917 ةنس ةسرادألا ةلود ىف ىناثلا سيردإ ةبطحخ اهنم هب

 : ©9الئاق ىلوألا ةبطخلا سانلا بطخخو ربنلا دعص دقف ةعمجلا ةالص رضحو ساف

  ةرباكم الو ةعّمس الو ةرحافم الو ةاهابم ةئيدملا هذه ءانبب تدرأ أم ىنأ ماعت كن مهللا د

 دمحم كيبن ةنسو كنيد عئارشو كدودح ماقتو « كباتك ىلتيو ع اهيف دّبعت نأ تدرأ أمنإو

 « مهئادعأ ةنوكم مهفكاو : هيلع مهنعأو ريخلل اهناّطقو اهناكس قذو مهللا . ايندلا تيقب ام هيَ

 . « ريدق ءىش لك ىلع كنإ « قاقشلاو ةنتفلا فيس مهنع دمغأو « قْرّرلا مهيلع رِدأو

 نبي مل هنأ نلعي اهيفو « هتبطخخ نم ةعطق ىه امنإ ىناثلا سيردإ نع ةروثأملا ةبطحلا هذهو
 هباتك ىلتيو اهيف دبعي ىتح هباوثو هلل هجول ءاغتبا اهانب امنإ « ةرهشل اءاغتبا الو ةاهابم اساف

 ةنيدم : نيتلباقتم نيتيدم اهماقأ دقف « هتّين اعيرس تققحتو « ميركلا هلوسر ةئسو هدودح ماقتو

 سلدنألا ىف ىضبرلا مكحلا نمز هيلإ اومجل نيذلا نيبسلدنألا ةنيدمو برغملا لهأ نم نييورقلا

 ديل نأ ثيلي ةيبرغلا ةنيدملا مهترثك تلزنف « ع« مهنم ةريبك ةفئاطل هيفنو هيلع ءاهقفلا ةروثو

 ايقيرفإ ىف عماج مدقأ حبصأو نييورقلا عماج : اهمساب روهشملا عماجلا نييورقل ةنيدم ىف
 هذه ساف عمأج ىف ترهدزاو . ماع ةئاع وحنب هدعب رهزألا عماجلا ىنب ذإ ةينيدلا تاساردلل

 هللا قفوي نأ . ةميرك تاوعد ساف ناكسل سيردإ اعدو . ثيدحلا رصعلا ىتح تاساردلا

 . قاقشلاو ةنتفلا مهيقيو مهل قزرلا رفويو ٠ مهئادعأ ةتوعم مهيفكيو هنوعب مهدميو ريخلل اهلهأ

 ) 0١ىبرغملا غوبنلا 8/7 .

 ظإآ6



 ىتنيدم نيب ناك ام نيطبارملا ريمأ نيفشات نب فسوي مدهو . اديشر الداع امكح همكح ناكو

 لاقتنالا نكمي اروسج امهنيب لصافلا رهنلا ىلع ماقأو « ةدحاو ةنيدم امهلعجو راوسأ نم ساف
 . ةلوهسب ىرخألا ىلإ اهادحإ نم

 ءارحصلا لغشت تناك ىلا هجاهنص ةلبق نم مهلصا نإ نيلبارملا ةلود ةأشن 8 تب رمو

 عيل - ايد ٠ لادكلا درا نع معسل مه ب ةمي١ ف رعم ماس

 ةساملجس ىميلقإ ىل اع ةينيدلا هتماعزب ةجاهتص تلوتساو . ةيئانلا ا كلك يف نيملسملا ةملك
 ةلودل ىلوألا مايألا ذنم - تلظ دق تناكو ةطاوغرب لاتقل طيحملا ىلع الامش اهعفدو « سوسلاو
 شريج مهيلإ تهجتاو « مهب اونماو نوعينتم اهيف ًابنتو « مالسالا ىلع ةجراخخ - ةسرادألا
 عاطتساو ركب بأ هوحخأ جاهنصل ةيرملا ةدايقلا | ىفا هفلخف ىلادكلا سن ىفوتر .. ةجاهنص

 : (؟)هنيد ةرصنو هللا ل 2 داهجلل 7 نيطبأ ىلا مهاعم لف

 هلل تاذ 8 وخل ىلا لع 5 ةفلا اوتوكو « هكحير ب بهذتف اولشفت وأ اونبجت نأ
 فلختسيو ءاشي مم هكلم ىتوي هللا نإف ةسايرلا بلط ىلع دساحتلاو ةفلاخملاو ايِإو . ىلاعت

 : مرمأب موقي مك 3 هنومدقت نم اورظناف مكنع تبهذ دقلو . هدابع نم ٌبحأ ْنَم هضرأ ىف
  كراشعأو مكتاكز ذخايو ٠ مكيف مكنيب مسقيو مودع وزغيو مكشريج دوقي

 نوهجاوت مكن محل لوقيو ؛ ةقراملا ةطاوغرب داهج ىلع اثنح نيطبارملا مساب _ مهيداني وهو

 اونواعتي نأ مهحصنيو « مريملا ءاضقلا مكيلع اوضقيف ( مهبرح ىف اونبجت نأ اورذحاف 5ك ءادعأ
 اودعتبي نأ مهحصني !5 2« فينحلا هنيد نورشندي هللا تاذ ىف اناوحإ اونوكي نأو قحلا ةرصن لع
 ضرم ةيبرعلا لودلا كلهي / هنإغ « ةسايرلا بلط ىلع دساحتلا ضرم : ثيبخلا ضرملا اذه نع

 تيهتنا دقل : لوقيو . ضغابتلاو دساحتلل ىعاد الف ءاشي نم هكلم ىتري هللا نإ لوقيو ع هلثم

 مسقيو مودع وزغيو مكشويج دوقي ةوقو ساي اذ الداع اميعز مكل اوراتخاف مكنع تبهذر

 )١( ؟14/؟ ىبرغملا غوبتلا .

 عما



 ىدهمو مامإ هنأ ىه ءىدابم ةثالث قارعلاب هماقم ءانثأ اهئدابم ىلع فّرعت ىتللا ةيمامالا ةعيشلا
 ىهنلاو فورعملاب رمألا ادبم كانه اهيلع فرعت ىتلا ةلزتعملا ءىدابم نم ضرتقاو « موصعمو
 ةيلعلا تاذلا نع تاقولخملاب هيبشتلا ىفن نعي ةلزتعملا دنع وهو ؛ ديحوتلا أدبمو ؛ ,رككما نع

 هيبشتلا أهنم مهعي ىتلا ةينأرقلا تايالا ليوأت مدع توري نيذلا ةنسلا لها كالذي ْنِيِص راعم أتأب ايفن

 : )هلو تاررموت نبال ةيطمحخ نمو . هتأش لج هلل كلذ كرتب ناميالا عم

 لهأ نيب نم مكّصخو « هديبأتب ةفئاطلا اهتيأ مكيلع نم - دمحلا هلو هناحبس - هللا نإ د
 نوفرعت 7« نورت الايمو , نودتهت ال الالض مافلا َنَم مكل ضّيقو « هديحوت ةقيقحم رصعل

 ناطيشلا مكل نّيزو ليطابألا مكتوهتساو « عدبلا مكيف تشف دق « اركدم نوركتت الو افورعم
 دعب هللا مادهف « اهركذ نع ىظفلب ًابرأو « اهب قطنلا نع ىتاسل هنأ « تاهرتو ؛ ليلاضأ

 ناطلس مكنع عفرو « ةلذلا دعب ؟زعأو ع ةقرفلا دعي مكعمجو , ىمعلا دعب م رصبو : ةلالضلا

 « مهبولق هترمضأو مكيديأ هتبسك امب كلذ . مهرايدو مهضرأ كتر ويسو ع نيقرأملا ءالوه

 . « ديبعلل مالظب كير امو

 نادبملا امه هتعامج امهقتتعت نيأدبم ىلإ ريشي هتبطخ نم ةعطقلا هذه ىف ترموت نباو

 ةقيقحي رصعلا لهأ نيب نم مهّصخ هلل نأ لوقير « دايحوتل ا امهيلإ انرشأ ناذللا نايلا زتعالا

 مهصحخ هللا نإ لوقيو ع( تاقولخملاب هيبشتلا نع هزنم هنا - افنإ انلق مك دصقيو « هديحوت

 هيبشتلا تايا نولواتي ال نيذلا ةنسلا لها نم مهءاهقفو نيطبارملا ديريو رصعلا لهأ نيب نم كلذب

 وأني امنب هللا دنع كلذ ملع ثولوقيو ( مهيد قوف هللا دي ) لثم نم ميركلا نارقلا ىف روكذلا
 همعزي ام وه ترموت نبا هيلإ راشا ىدلا ىناثلا ىلازتعالا ادبلاو . ةردقلا ىنعمب ديلا ةلزتعملا

 هعابتا امأ ءاركنم نوركني الو افورعم نوفرعي ال نيطبارلا نم هتعامج موصخ نأ نم امئاد
 مهيمسي نأ ثبلي الو ءركتملا نوركنيو فورعملاب نورمأي - امئاد هيأر ىف - مهف نودحومل

 ع مهئاطلس وحمو مهبرح ىغبني « هيلع نيجراحن نيدلا نع نيقراس - هيادبملا نيدهب مهذحخأ مدعل

 . مهرايدو مهضرأ نوثريو ناطلسلا اذه نوليزيس مهنأب هباحصأ ُدِعيَر

 عامجإلا ءاغلإب لئاقلا ىرهاظلا دواد بهذمب هقفلا ىف ذخألل نوعدي نودحوملا ناكو

 )١( ىبرعملا غوبنلا 75/9 .

 ما



 ثيدحلا ىأ ةنسلاو نارقلا ىأ بانكلاب ءافتكالاو ةيهقفلا ماكحألا ىف لقعلا داهتجالا وأ سايقلاو
 انب رم 5 نودحوملا هب ذحتأو ىسلدنألا هيقفلا مزح نبا هيتك ىف بهذملا اذهب ذخأو . ىوبتلا

 ءابطخلاو ءاهمنلاو باتكلاو ءارعشلا نم نوريثك نيدحوملل رصتناو ٠ عضوملا اده ريغ ىف

 : .ىرخألا بهاذملا دض ىرهاظلا بهذملل اهيف رصتني ةبطخخ ىملسلا رمع صفح ىِبأ ىضاقللو
 : (*1لدقي اهيفو

 « ةبوجعأ لكب ءارتفالا نم اَنأ « اوئدح مهلوقع نع مهنإف اوثدحأ امو ءامدقلاو مايإ »
 مهنر ؛ ىَقَلتي مهنع - مهرورعو ءايبغألا ل مهرونو ءايبنألا . ةيوجح رارسألا نع مهبولقو
 دنع نيذلا ( لوسر نم ىضترا نم الإ اًدحأ هْيَع ىلع رهظُي الف بيغلا ماع ) : لّوسلا كردي

 . « امهدعب لهج ام امهدتع فقو ْنَم رض ام « هلع دمحم ةنسو هللا باتك ملعلاو « مالسإلا هلا

 فالسألا ديري امنإ وهو ةفسالفلا ديري هنأ ءامدقلا ةملك ةبطخلا هذه ىف أرق نم ضعب نظو
 مههتف لامشإ نم نيدحوملا ةوعد وعدي وهف « ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا ءاهقفلا نم
 « هرصع ىف رهاظلا لهأو نودحوملا لوقي آ؟ ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلاو « اعيمج مهيواتفو
 ىف لوقيو « هلع دمحم ةنسو هللا باتك ملعلا » لوقي ذإ « انالعإ هنلعي لب كلذ ىفخي ال وهو
 . « ةنلاو اياطعلا لضفأ امه « ةنسلاو باتكلا ملع الإ ملع ال م : 0هل ةظعوم

 م ١م /غه ه5مه- ماا55. مه 588 قحلا دبع نب بوقعي ىنيرملاروصنلاب ىقتلنو
 رمحألا ىنبو نيملسملل ةدعاسم نابسالا ىراصن برحخل هسفن رذن امناكو اراوغم الطب ناكو
 ءادشألا هدونج عم قاقزلا ربعيو حالسلاو ليخلا نم ةدعلا دعي لازب ال ناك و . ةطانرغ ميلقإ ىف
 ةطانرغ ءارمأ ءرمحألا ىتبل هيطعي مهنم هذحخأي ام ناكو ؛ مهندمو اينابسإب ىراصنلا نوصح وزغل
 . هترصنو هنيد ليبس ىف نيدهاجملا باوث نم هللا دنع امل امنإو . مدغم الط مهبراحت "ال وهف
 ةنس فيثك شيجب هروبع ىلإ داعو م 6١١”6/ه "5114 ةنس هدونجب قاقزلا اهيف ربع هنم لوأو
 ىلع ىلوتساو م 1١88 /ه 58١ ةنس ىف لخملابو « اميظع ءالب دئنيح برحلا ىف لاو ”1/
 ىراصنلا داهجل قاقزلا ربع ريح م ١١ م5/ه "م8 ةنس ىفو ع رمجألا ىنبل اهكرتو مهنوصح صضعب
 ةريزجلاب ةينملا هتك ردأ هتيوأ ىفو ةقحاس ةميزه ةيطرق ىبونج ارد ىد كثلادنوج وينون عزهو
 : ©”)داهجلا ىلع هشيج اهيف ثحي ةبطعحخ نم هلو «ء ءارضخلا

 نإ الآ « ميسج دهشمو « ميظع موي اذه نإ : نيدهاجملا ةباصعو نيملسملا رشعم اي »

 مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا ) هللا نإف « اهبالط ىف اوذخف « اهباوبأ مك <ل تحن دق ةنجلا
 سم
 . هس ري ىهرعملا ْعوبنلا 65 . ا ىبرغملا ع غ وينلا 03(

 . 7591/79 ىرقملل ضايرلا راهزا 0

 عامخف



 . نيكرشملا داهج ىف « نيملسملا رشاعم ٠ ُدجلا دعاس نع اورُمشف ( ةنجلا مهل نأب مهلاومأو

 اوطبارو اورباصو اوريصاَإم اديمح اروجأم امئاغ شاع شاع نمو « اديرش تام مكنم تام نمف

 ْ] ةنوحلفت مكلعل هللا اوقتاو

 رشييو « اميظع ءالب هترصنو هنيد ليبس ىف ليأ قداص دهاجم بلق نم تلصف ةملك ىهو

 نيدهاجملا هدابع هللا دعو 3 « نيروربملا ءادهشلا لابقعسال اهياوبإ تحتف دق ةنجلا نأ هشيج

 ناوضرب زاف اديهش مهنم لتق نم نإف ع ةوف نم نوكلمي ام لكي داهجلا ىلإ مهوعديو « نينمُؤملا

 ةميرك ةباب مهرك ذيو اميظع اياوث هللا هباثأو « اًريبك امنغ ودعلا نم متَغ شاغ نمو « هبر

 . ميظعلا رصنلا ىتح ودعلل ةطبارملاو برحلا ىف ربصلا ىلإ وعدت

 ةعومجم هلو « ةظعوملاو ةينيدلا ةباطخلاب لغتشا دق ناكو م ١81١ه/ه .7+١ ةنس ىفوحلا

 0 ريكذلل ىف هل ةيطخخ نمو « ةعمجلا بطخ ىف

 لودعلا نم متردُحو ع اورخأتت 7 اومدقتساف بنسلا قيرطلا كولس ىلع ميش 4 اوكف

 و دركشار اهقح اوفرعان انطابر ةرهاظ سام ه  تغبسأو :  اهراحاو هلا / اوفاخن هنع

 ىف مدراعأ دطقو ا ىتح اي سوك نم اربرشخ ايندلا مهتابعتسا نم اونركت و

 . 6« اوردابو ةعاطلاب اودهتجاف ةئجلا ىف هئايلوأل

 عرتلا أمب أاهسرج مكتسي نأ لواحيو َ هةبطحت ىف عجسلا ٠ فصر سكي ىنوهرلا نإ حضاوو

 ماكحإو هنايب نسحب عامسألا بلخي نأ ديري وهف « ةمومضملا ءارلا فرح نم اهتارابع ةياهن ىف

 ةنيصر اظافلأ اه راخيف ا ىنعي رهف « بسحف ملف سلو  عاجسل 6 ف ليقتا

 الف اييطح ناك ىنوهرلا نإ ىف بيبر 3 )1 ةنطايو ةرهاظ لا مكيلع - تغبسأو ١ 8 هلوقو

 ) )1١رهظ : قا صخصتس 009 . ىبرغملا غوبتلا .

 2أأ6



 , ظعولاو ةباطخلا ىق_ةعورلا هذه سفن ةضطدشاك
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 ةيناويدلا لئاسرلا
 ةلود ريمأ نيفشات نب فسوي دهع ذنم ىصقألا برغملا ىف رهدزت ةيناويدلا لئاسرلا تذحأ

 ىف هناويد ةسايرب هفيلكتو دابع نب دمتعملا ناويد سيئر ةريصقلا ني ركب ابأ هئاعدتساو نيطبارملا
 ةباتكلا ديلاقت ىشكارملا ناويدلا ىف ىسرأف « ةغالبلاو نايبلا ىف ةيا ناكو « هتمصاع شكارم
 : ةرجهلل .5.٠ ةنس نيفشات نب فسوي ةافو ىتح ناويدلا اذهل اسيئر لظو ؛ ةيسلدنألا ةيناويدلا
 نبال ةريخلا تظفتحاو . ةرجهلل ه٠./ ةئس هتأافو ىتح لع هنبا دهع ىف هعساير هل تلظو
 ةعاق بحاص ىلإ ةهجوم امهالوأ « نيفشات نب فسوي ناسل ىلع امهبتك هل (١)نيتلاسرب ماسب
 ّْ : اهيف لوقي هلو ءم 9١٠١/ه 456٠ ةئس ةبطرقب ءاضقلا ّىِلَو نيح ىلع نب دمحم نيدمح نبا ىلإ ةهجوم ةيئاثلاو « رئازجلا ىف دامح ىف

 هكألو ىدذلا ءاضقلا لوتو (0هكدروو كردص ىف كانو هللاب نعتساو ) ءكدهي هللا ٍدهتسا «
 ع هين ةئسو هباتك ىف للاعت هللا اهاضمأ ام ىلع اياضقلا ضئاو « مزعو لجو « مزحو دجب هلل
 كلدعو كهجو ىف ىانلا ندب 9 ساو 3 مثال ةمالم نم قعشت الو 3 مغار مغرب لابت الو

 1 _ نأ نيطبارلا ةعامج ىلإ اندهع دقو . نيملسملا ةعامجلو انلو مالسلا هيلع هلوسرلو ىلاعت هلل
 ءاوس ةفاك ةيعرلاو لامعلاو . قح ىف كيلع نيضرتعم ريغ كنم نوعماس ايضاق ترص ذم ارخا بيلكو الوأ نحنو . هيضْقَت ءاضق ىف كيلع اوضرتعي الو « هيضْمت قح لك ىف كل اوملسي 0 _

 . « قحلا ىف

 نب رمع نينموملا ريمأ ةلاسرب نيدمح نبا ىضاقلا ىلإ هتلاسر ىف رثأتي ةريصقلا نيا نأ حضاوو

 نمو ٠ « هنم قحلا ذحخات ىتح ىوملا نم فعضا الو , هل قحلا ذخخات ىتح فيعضل هلأ م ىروقا
 نيطبارملا ةالولاو دونجلا قوفو هقوف ىضاَقلا لعجي نيفشات نب فسوي نا ةلاسرلا ىف فيرطلا
 يوزر زرار رب يووروروبسسممو ب يه رورو م م#حملممع

 . وس : سا (5 . اهدعب امو ؟دا/ ص يناثلا مسقلا ؛ ةريخخدلا )١(
 . هيلإ درت ام : كدرو . هنع ردصت ام : كردح )١9(
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 نم مكح ىف ىضاقلا ىلع ضارتعا ىأ ىف قملا ءالؤه لك نم دحأل سيلف « ةيعرلا قوفو

 وهو . هل نيعضاخ اعيمج اوحيصا ةبطرق ىف ةعامجلا ىضاق نيدمح نيا راص ذنمف « ماكحألا

 ىضاقلا ةناكم تناك ذإ « ةلود لكو دلب لك ىف هدجن « ىمالسالا ءاضقلا ىف قرشم بناج

 عباسلا دلجملا ىف ىكم دومحم روتكدلا ىنعو . ناطلسلاو ذوفنلا نم غلب امهم مكاحلا ةناكم قوف

 ناويدلا باتك لئاسر نم ةعومجم قيقحتب ديردمب ةيمالسالا تاساردلا دهعم ةفيحص نم

 ةريصقلا نبال لئاسر عست اهنيب عه تل )5.٠- نيفشات نب فسوي نب ىلع دهع ىف ىطبارملا

 ةعومجملا ىف ةعباسلا ةلاسرلاو . ةرشع ةئلاثلا ةلاسرلا ىلإ ةعومجملا ىف ةسماخلا ةلاسرلا نم

 وأ هيلع اوفلاخي ال نأو ىلاولا ةعاطب سلدنألا لهأ ىلإ فسوي نب ىلع هّهجو روشنمب هبشأ
 : ")اهيف لوقي ذإ « رمأ ىف هوصعي

 انتضوف دقو « مريبكو مر يغص ةسايسو « مكرومأ ةماقإو مريبدت ىف انع ٠ بئاتلا ىلاولا نإ »

 . هنلعف نحف هلك كلذ نم لعف امو ٠ هرثكو هلو « هلو هد ىف رظنلا هاندرفأو كلذ هيلإ

 ىف ىرن الو « هابأو هعقو ام ىضْمُ : الو ء هاضمأ ام فقوت الو « هانلق نحن اننأكف هيف لاق امو

 هلاوحأ نم ىَضْرت الو « هألوتي نأ الإ ناك ام انئاك هألوتن الو « هاري ام الإ مكنم دحأ

 . ©6 مجلُيو ىدْسُي انقفاوي ام ىلعو « مجرتي اننانّج ىف اًمعو « ملكتي انناسلب : هاضري ال ام

 ذاذشلا ذختي الو « ةيعرلا رومأ مظتنت ىتح « هنولوقيو هنولعفي ام لك ىف هتالو عم نماضتي -
 عم - ةالولا حصني نا ىغبني ناك هنا ريغ . ةروثلا ىلإ ىدؤي دق ام ىلاولا عم فالخلل ةصرفلا

 هعامتجا في م ةغالبل ناسرفو باتكلا نايعأ نم ىل اع هعبالو هل عمتجا هنإ نيفشات نب فسوي

 نم لزي مل »: لوقي فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ نع هئيدح ىفو « «”راصعألا نم رصع ىف
 عمتجا ىتح كلذ ىلإ هتيانع فرَصو ٠ , سلدنالا ةريزج م باتحلا نايعا ىعدتسي هترامإ لوا

 مهربكاو هدنع مهيأ نم ناكر « مهركذ رثكي ةعامج ىف ثودبع ني ديجملا دبع دمح ىو

 ملع هيلإ ىهتنا نم دحأ وه ذإ كلذ هل قحو « لاصخلا ىبأ نب دمحم هللا دبع وبأ هيدل ةناكم

 . ججسني : محليو ىدسي 2( ةيمالسألا تاساردلا دهعم ةفيحص نم عباسلا دلجملا ١١(

 . 579 ص برغملا رابخأ صيخلت ىف بجعملا (4) . ديردمب
 ريثكلا : لجلا . ليلقلا : لتلاو قدلا (؟)
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 بحرألا عايلا مولعلا هذهب قلعتي امو رثألاو ثيدحلاو نارقلا ملع ىف كلذ عم هلو ؛« بادآلا

 هنوذتحي الاثم هولعج دق سلدنألا لهأ ءابدآ ىدياب رودي لئاسر تاويد هلو « ؟'7ىلوطلا ديلاو

 اذه نم ةخسن ةيبرعلا ةعماجلل عباتلا ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعمبو . هتوفتتي امامإ هوبصنو

 نم نماثلاو عباسلا نيدلجملا ىف ىكم دومحم . د لاقم ىف ةيناويد لئاسر عبرأ هلو « ناويدلا
 « نيطبارلا رصع نع ةديدج ةيخيرات قئاثو » : ناونعي ديردمب ةيمالسالا تاساردلا دهعم ةفيحص

 نب فسوي نب ىلع ناسل لع ةرجهلل تعال ةنس اهبتك لئاسرلا هذه ىدحإ نم ةعطف رك ذنو

 ْزَع هنأب مهفيرعتو نابسالا ىراصنلا داهج ىلع مهمل سلدنألا لهأ ىلإ ةهجوم ىهو « نيفشات

 : لوقي اهوأ ىفو « مهعم سيطولا ةيماح ةكرعم ضوخ ىلع

 نم - هانسح نم مكظوظح رفوو ؛ هارذ لظب مكفتكر ( هاوقتب هلا مكزعأ - انباتك 7

 نيب ةئامسمخو عبس ةنس نم لاوش فصتنم نم نينثالا موي - هللا اهسرح - شكارم ةرضح
 انرمضو : ©”بيبانألا انعرشأو « ؟9بييانظلا انعرق دقو . اهابقعو اهنحتاف ُهّللا مي انتكر ح دي

 رصن ىف « ةّيِمَح قدصو « ةّين صالخإ نيرعشتسم « بيرقلاو ديعبلا انرفنتسساو ع (*9بيساعيلا

 انغلاي دق انك نو -- نحنو . ©ماضتها هودع نم هلاني وأ « ماضي نأ هبناج عنمو « مالسالا نيد
 دقتعن انإف « دادعتلاو رصحلا ىلع ىِبّري ام « دانجألا نم انضهنتساو « دادعتسالاو داشتحالا ىف
 نإ : «مراعد الول ىبر مكب ربعي ام لثط : نييلا هباتك ىف « نيملاعلا بر لوقب نيقي داقتعا
 : ءاعدلا حجنأو « ءايشألا عفنأ نم « ءانثلا صلاخب « ءامسلا باوبأ حاتفتساو « ءاعدلا رافنتسا
 . « ءاودألا نم 29 زضعأ اميف

 شكارمب نيطبارملا ناويد ىف ةباتكلا ىلع سلدنألا ىف باتكلا رابك مايق نم قبس اميف لعلو
 تلظو هيف اهوسرأو ناويدلا اذه ىف ةباتكلا ديلاقت اوعضو مهنأ ىلع لدي ام نينسلا تارشع
 : هباتك ىف ىدنشقلقلا فقوتيو ؛ مهدعب ءاج نمو نيدحوملا دهع ىف ىهدهع دعب ةخسار

 بير الو ٠ نيدحوملا ءافلخلا نع ةرداصلا بتكلا ىف ةعبتملا ديلاقتلا رك ذيل « ىشعألا بص »

 دحأ ذختت تناك اهنإ ىدنشقلقلا لوقيو « نيطبارملا دهع ممل قباسلا دهعلا نع ةثوروم اهنا ىف

 ريمأ نم » : لاقي نأ اهيف مسرلا ناكو « نالف ىلإ نالف نم ظفلب سحفت نأ امإ : 2نييولسا
 ةالصلاو ديمحتلاو ةيدعيلاب ىتوي مث « مالسلاب ىتوي مث ؛ هب قيلي امب هل ىعديو « نالف نينمؤملا

 متخيو « دوصقملا ىلع ىتؤي مث « ىدهملا مهمامإ نع مث ةباحصلا نع ةيضرتلاو كي ىبنلا ىلع

 :٠ ملظ : ماضتعا 20( . 7١7 ص بجيعملا 01(

 . 497/5 ىشعألا حبص (0) . حامرلا اندّدس : بيبانألا انعرشأ ()
 . برحلل ليخلا انللذ : بيساعيلا ايرمص (4)
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 لثميو . « هيلإ بوتكملا نع عمجلا ميمز ةفيلخلا نع عمجلا نوني هيف باطخلاو . مالسلاب

 دعس نب دمحم ىلإ ةيطع نب رفعج ىبا ملقب نموملا دبع نع ةلاسرب بولسألا اذهل ىدنشقلقلا

 دهعل ةيتاكملا ىف ىناتلا بولسألاو َ ليلق أمع اهيلإ ثدوعنسو ؛© سيبدرم 7 مسأي روهشملا

 عدقت ام وحن ىلع هيف رمألاو : دعب امأ ظفلب ةبتاكملا حتتفت نأ - ىدنشقلقلا لوقي 5 -- عيدحوملا

 هللاب رصنتسملا نع ةلاسرب ىتاثلا بولسألا اذهل لثميو . ةيدعبلا دعب هلبق بولسألا ىف

 نب نسحلا ىبأ ملقب نموملا ديع نبا فسوي نع ةلاسر اهلثمو « هباون ضعب ىلإ عه100 - 1.09)

 . ليلق امع ا ضرعنسو « ضايع

 سسؤملا نمؤملا دبعل ءاشنالا باتك « بجعملا » : هباتك ىف ىشكارملا دحاولا دبع ركذيو
 هل بتكو « ةمجرت هصخدسو ؛ ةيطع نب دمحأ رفعج وبأ : مهو « نيدحوملا ةلودل ىقيقحلا

 اهلامعأ نم ةعيض نم ةياجب ةنيدم لهأ نم ىملاعلا نمحرلا دبع مساقلا وبأ - لوقي اك - هدعب

 . "”ةيطرق ةنيدم لهأ نم شايع نب كلملا دبع نب شايع دمحم وبأ هعم هل بتكو ءملاقب فرعت

 نب كلملا دبع نب شايع دمحم وبأ مه ٍىشك ارم لوقي 5 - فسوي هنبا دهع ىف ءاشنالا باتكو

 دمج نب رفعج لضفلا وباو اضيأ هيبأ بتاك ىملاقلاب فورعملا مساقلا وبأو هيبأ بتاك شايع

 بتكف تام نأ ىلإ ىملاقلا مساقلا ابأ مدخي ناك ةياجب ةنيدم لهأ نم « ةرشحم نباب فورعملا

 صاخلا ءزجلا ىف اممل انمجرت كلذلو ع ةياجب نم ىملاقلاو ةرشحم نبا نأ حضاوو ٠ (؟)هناكم

 بتكو « ةرشحم نب رفعج لضفلا وبأ - ىشكارملا لوقي 5 - بوقعي هنبا باتكو . رئازجلاب
 ع ةيرملا ةنيدم لامعأ نم ةناشْرُ لهأ نم شايع نب نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ةهدعب هل

 ةنس ىفوت نأ ىلإ ( رصنتسملا ) ©2فسوي هنبا نبالو (رصانلا ) دمحم هنبالو هل ابتاك لزي 1

 لبق عباسلا نرقلا نم ثلاثلا دقعلا ىتح نيمهملا ةلودلا باتك مه ءالؤهو . ع ا١؟١له

 . مهتعاط نم سلدنألا جورخ لبقو نمّوملا دبع ةرسأ ءانبأ نيب بورحلاو نتفلاو فالخلا بوشن

 وهو « ةينموملا ةلودلا باتك ءاشنإ نم ةيدحوم لئاسر م ومجم لاصتفورب قرشتسملا رشنو

 ىبأل ةرشع تس اهنم « ةلاسر نين الثو عبس ىلع لمتشيو قيقحم ىلإ جاتحيو فيحصتلاب ءولمم

 ليقع ىلأ ةيخأل ثالث اهنمو  ةمجرلا هل درفتسو ؛ نموا دبع ناسل ىلع ةيطع نب دمحأ رفعج

 نع يخخرملا نب كيلا ىبأل ةلاسرو « فسوي هنبأ منع نع نايرخأل ناتنثألاو هل دبع نع

 نع ةرشحم نبال لئاسر نامثو « نمؤملا دبع بأتك نيب اضيأ ىشك ارملا هرك ذي و نموملا دبع

 نب نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأل لئاسر ثالثو «٠ بوقعي هئباو نمؤوملا دبع نب فسوي

 . 304 ص بجعملا (9) . اهدعب امو 79 ص ىشكارملل بجعملا (19

 . اهدعب امو 7501 ص ىشكارملل بجعملا 79
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 رابألا نيا لوقيو «رصانلا هنبا نع ناتتثاو بوقعي نع ةلاسر : انفلسأ ام ةناشْرُب لهأ نم شايع
 ايد لاتنف 58 ةنس ىف هبتكتسا برغم اب ( بوقعي > ناطلسلا نإ ةلمكتلا ةباتكب هل هتمجرت ىف

 دهع ىلع - ةطاحالا ىف بيطخلا نبا لوقي 5 - ىلعألا ملقلا بحاص ناك ذإ (0)ةضيرع
 نبأ لوقيو :انب رم 5 ١5م ةنس ىتح رصنتسملا دهع ىلع اضيأ فيضنو رصانلا هئبأو روصنملا

 : بجعملا ىف ىشكارملا لوقيو . برعم مالكب الإ سانلا نم ادحأ ملكي ال ناك هنإ بيطخلا
 نيدحوملا ءاقلحح ناسحتسأ نم اوأر ل هكلسم اوكلسو 5 هبولسأ ىلع مدعب بانكلا قرج

 نيروك ذملا نييسلدنألا باتكلا رابكو وه ةباتكلا ىف هتقيرط اوعبتا مهنأ انيآر ىفو : 229هتقيرطل
 ةيدحوملا لئاسرلا عومجم ىف هل شايع نب نسحلا ابأ نأ انركذو . افنا انلق ؟ نيطبارملا رصع ذنم
 ةئدتبم ىدنشقلقلا هركذ ىذلا ىناثلا بولسألا عبتت ىهو نمؤملا دبع ناسل ىلع اهادحإ ثالث
 : (؟) حلا اذه ىلع ةيدعبلاب

 دمحم ىلع ةالصلاو « هلابقإو هلوبقب هتيالو لهأ صو « هلاونب مَع ىذلا للا دمح دعي امأ »
  مولعملا ىدهملا , موصعملا مامالا نع اضرلاو ٠ هلاو نيمركألا هبحص ىلعو « هلوسرو هدبع
 هلاوقأ ةفاك ىف « ةيمكحلا تاتّيبلاو « ةيمصعلا تايالاب ديوملا « هلاكإو هللا رمأ مامتإب مئاقلا
 هتاضرم غولب ىف الاماو « ةيمان ةيكاز الامعأ مكل هللا بتك - مكيلإ هانيتك انإف ؛ هلامعأو
 برضت ريزعلا رمألا اذهل ةمصعلا لفاوكو - هللا اهسرح - ٍشكارم ةرضح نم - ةيتاؤم ةفعاسم
 :ايلعلا هللا ةملك لهأل ©0لاثتمالا ةرظح لاصتالا © [لهأ ] ىلع بجوتو « ©”ىلعألا اهحدقب
 . ايندلا ريخو ةرخآلا ريخ نيب اًينأم[ © امتح] ادعوو « ايضقم امتح [ “ادعو ] محل عمجتو
 ”تستو « ةدعاسملا رادقألا ىضتقم ىلع ميركلا رمألا اذه لاوحأ ©0قثوتست ةدعاقلا هذه توبثبو
 . « ةدحاو ةقيرط ىلع اقاستاو ادارطا

 هب ةداش الاو ترموت نبا ىلع ةالصلا دجن ةيدحاوملا ةعومجملا هذه ىف لئاسرلا عيمجج ىفو
 نسحلا وبأ فيضيو « ةيمامالا ةعيشلا نم انب رم م باقلألا هذه ةريعتسم موصعملا ىدهمل مامإلا هنأو
 : هتوعدل نيممتملا نيادبملا ىلإ كلذب ريشي ( هلاكإو هللا رمأ ءامتإب م هنأ شايع نب ) كلملا دبع
 . تاقولخملاب هيبشتلا نع هللا هيزنت ىنعمب ديحوتلا ًادبمو رك <2لا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ادبم
 لهأ نيدحوملا خويش عم هيمسيو « نموملا دبع دهعل ةلماش 7 ”لئارك نسحلا وبأ لعجيو
 ةلاسرلاو . اهانرك ذ ىتلا اهثدابمب نيدحوملا ةوعد ىه امنإ - هيأر ىف - هتملك و « ايلعلا هللا ةملك

 )١( رابألا نبال ةلمكتلا ١ قايسلل ةدايز (6) . 4817 مقر ( ديردم عبط .

 . لاصتحالا : لصألا ىف (59) . "4# ص بجعلا (5)
 . قايسلا ةلالدب ةدايز (/9) . 87 ص ( طابرلا عبط ) ةيدحوم لئاسر عومجم (؟)
 . قموتست : لصألا ىف () ١ حادق مهأ هلصأو «رفرألا ظحلا : ىلعألا حدقلا (؛)
 . رسما
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 ىف مهتلاسر لوصوب مهربخي سلدنألا ندم ضعب ( ةاعد ) ةبلط ىلإ نمؤملا دبع نم ةهجوم

 نب كلملا دبع نسحلا ىبألو . مهروذجو مهتنأش لاصتساو مهبرح ىلع مهضرحيو٠ مورلل مهتاوزغ

 ىف رئاثلا شيندرم نياب فورعملا دعس نب دمحم ىلإ نموملا دبع نب فسوي نع «0ةلاسر شايع
 ىف ىهو « نيدحوملا ةعاط ىف لوخدلا ىلإ م 1١؟54/ه 1514 ةنس هوعدي سلدنألا ىقرش

 : ةروصلا هذهب لهتستو « ىدنشقلقلا هركذ ىذلا لوألا بولسألا عبتت اهتحتاف

 قرش ريمأ ىلإ - هتنوعمب هذمأو « هرصنب هللا هدّيأ - نينمؤملا ريمأ نب نينمٌؤمل ريمأ نم »

 مكيلع ٌمالس - هاوقتو هتعاطب هزعأو « هقيفوتب هللا هدمُأ - دعس نب دمحم هللا دبع ىبأ سلدنألا

 : همعتو هئالا ىلع هركشنو ءوه الإ هلإ ال ىذلا هللا مكيلإ دمحم انإن دعب امأ « هتاكربو هلل ةمحرو

 ( ةاجنلا ةنيفس وه ىذلا هرمأل ءاقأ ىذلا هلل دمحلاو « هلوسرو هّسن دمحم انديس لع ىلصنو

 مدعو « ليبسلا لص نما نوميقيو « رانلا نع زجحلاب نوذاي ةاعد تامملاو ايحمنلا ةمصعو

 ) رانم عفرأو ملع ىدهأ « حئاللا هجهنمو حضاولا هطارص ىلإ ةيادحلا ملاعم نم « ليلدلا

 اوعدوأ أمب نوفّرصيو ع راذعالاو راذنالا خلاوبي ؛ )هع هتجحت حاضيإو « هتجح عدا ىف كوم دقتيو

 عماجممب ةذحخالا ةيانعلا هوجو « نوزحلاو لوهسلاو ؛ نوطبلاو روهظلا ىف هئبل « نونكملا هرس نم

 هذه بوكر رم (« ةقياخلا هذهب ئضقي ام ىلإ ضارعألا نع ضارعالاب ةهجوملا « راطقألا

 هدبع دمحم لع هل ىلصو ( ةرحخألا ) رادلا كلت ةداعسو « رادلا هذه ةداعس ىلإ « ةقيرطلا

 : فرشألا هتيب ندعمب 0 ( رايتحالاو ءايتجالا بابلو ؛ راونألاو ءاوضألا ةاكشم هلوسرو

 عامسأب هريشابت تبه ىذلا ماقملا كلذ ثراو رايسلا ابنلا اذه ' رس « فرعألا رهشألا هيسنو

 مئاقلا « مولعملا ىدهملا « موصعملا مامالا نع هللا ىضرو « راشبتسالا عقاومل ؟"7ةحاصالا ىوذ

 0 رعلا ذافنإو ميمصتلا ىف مده ىضاملا « راهظتسالا متأو هللا دييأتب داقتعالا ىفوأ ىل اع هللا رمأب

 اهعم هرِضت ال ىتلا ةمصعلاب « هيلع هبنو : هيلإ اعد اميف ناعملا « رامضم دعبأو قلط رمأ لع

 ىلع زيزعلا هرمأ ىّشمم « نينمؤملا ريمأ مامالا هبحاصو هتفيلخ نعو . رافك رفك ال, 30غ ةءابإ

 « راصقإ الو ةينو نود ةظوحلملا ةءولكملا هدودح ىلع هميقمو «راثألاو ةظوفحملا مسارملا نم ؟"'هل ام

 . « راصبتسالا ةيعاد هيلا جوت ىزعم 0 هل رصانلاو

 عفراو ملع ىدهأ بلل توميقيو راثلا نع سانلا مهتوعدب ورجح مهنإ لوقيو ( ةأعد مهيمسيو

 . ميرعلا : لصألا ىف (ه) 2. اهدميامو ١4١ ص ةيدحوم لئاسر عومجم رظنت (1)
 ءابآ : لصألا ىف 6 . هعحجن : لصألا ىف (0)

 . هلام لصألا ىف (/) . ءويخملا : لصألا ىف م)
 ٍ ةحاضالا لصألا ىف (5)
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 ) نونكملا اهرسو « ةحيحصلا ةدشارلا ةيادحلا نع ميقتسملا ىوسلا قيرطلا اولْضي ال ىتح رأتم

 لوسرلاب ديشيو « ةرخالاو ايندلا ىف سانلا دعسي ىتح ناكم لكو نوزحلاو لوهسلا ىف اهرشنل
 لئاسرلاو . مولعملا ىدهملا موصعملا مامالا هيمسيو « هنع ىضريل لل ترموت نيبال وعدي مث ميركلا

 اضرتقم هسفن ىلع اهافضأ ىتلا تافصلا هذه هيلع ىفضتو اهتحتاف ىف هركذت اعيمج ةيدحوملا
 نمُوملا دبع نإو « هللا دييأتب سائلا ىف اهرشنو هتوعدب ماق هنإ لوقيو « ةيمامالا ةعيشلا ةئبب نم امل

 فصو ىف لوقي هارنو . ةظوفحملا مسارملاو ءىدابملا نم ةوعدلل عضو امو هاده ىلع راس هتفيلخ
 ةدهاشلا هتارامأ نع ربخأو ىدهملا تامالعب رشي هلك هللا لوسر نإ » : ةلاسرلا ىف ترموت نبا
 - ابسن هل قفل ترموت نبا ناكو « لعفلاو ناكملو نامزلاو بسنلاو مسالا نم هيلع ةلادلا هل

 لومش دعب نامزلا رخخأ ىف مئاقلا ٠ : هنع اضيأ لوقيو نك لوسرلاب هلصي - نوحرؤملا لوقي 5
 هللا هيصخ ال رهظف . ملظلا وشف ملعلا عافتراو ةدتفلا جومتر ةريخ-ا ( ثبلت ) ددلتو ةلالضلا

 قرختو « ةمامالا لقعم نم (0هلونو ةمصعلا ماقم هّلحأو « ةمكحلا نم هملعو « ةيادهلا نم هب

 هتنمضتو : راثالا هب تقطن ام قّدص ام « تايآلا نم هيدي ىلع ىرجأو « تاداعلا نم هل

 . « ةنينأمطلا ةفراعلا بولقلا ىطعأ ام « ةلقنلا هتلوادتو فحصلا هيلع توتحاو « رابخألا

 نمؤملا دبع هيبأ ةفيلخخ فسويب ديشي أ « ةعاسلا مايق ىلإ ةمئاق لظتس اهنأو هتوعدب ديشيو
 . امئاد رفظملا روصنملا هتقيرط ىلع دايعلا لماحلاو ترموت نبا ةوعدل رشانلا

 ىدهيملا مامالا هنأو تارموت نياب ةداشالاب اهحناوف ىف كيعن و ءيذبت ةيدحوملا لئاسرلا للتو

 باقلأل هداه ءاغلإ ناعأف 1 ااه 755 ةنس ةفالخلا سرد نوما ىأوت نأ ىلإ مومصعلا

 : "هيف لوقي

 ةاعد ) ةبلطلا ىلإ نينمّوملا ريمأ نبا نينموملا ريمأ نبا نينمؤملا ريمأ سيردإ هللا دبع نم »

 همعن ركش هللا 7 ههعزوأ 3 نيملسملاو نينموما نم مهعم نمو ةفاكلاو نايعألار ) نيدح[وملا

 المع مكل هللا بتك - مكيلإ هانيتك انإو « ؟9ماسولا مايألا هجرأ ةقالط مهمدعأ الو « ماسجلا
 ؛ دس ال بابو « دري ال ءاضفو . عطاق مكحو عطاس ناسل قحللو - اداقو ادعسو « اداقنم

 لكوتلاو + هب ةناعتسالاو هللا ىوفت هب مكيصون ىذلاو َ قافنلا وحدمت َ قافالا لع لالظرو

 هنأ دصقي ) ميرم نب ىسيع الإ ىدهم ال نأو  قحلا انرهظأو لطابلا انذبن اننأ اوملعتلو « هيلع

 تبثت ال نمع ةمصعلا ظفل انلزأ 5 . اهانلزأ دق ةعدب كلتو « قدصلاب قطانلا ( دهملا ىف ملكت

 « ةياحصلل ءاملعلا دنع تبثت مل ةيصعلا تناك اذإو . هعحسرو هفصو هنع انطقساو 2( ةمصع هل

 . مهمه : مهعزرأ 00 . هأون : لصألا يف )١(

 . تاسحلا : ماسولا (5) . ١١١/5 ىبرغملا غوينلا )١(
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 كلذ ىف اوطقسو : اولضاو اولض دق ة مهل نأ  هبتك ذحأي دي ىأب ىردي ال نمب نظلا امن

 . « رانلا لهأ نم ةنئجلا لهأ * وريث مهنم انأربت اننأ دهشأ مهللا ٠ اولزو

 ترموت نبا نأ ىلإ نيدحوملا خويشو ءافلخلا داعو ىضقنا ام ناعرس نومأملا دهع نأ ريغ
 لوقيو . ةينيرملا ةلودلا اهيلع تضق نأ ىلإ ةيح هتوعد تلظو « موصعملا ىدهملا مامالا وه
 راثكالا كلذ دعب أرط مث » : نيدحوملا مايأ نيمدختسملا لئاسرلا ىولسأل هضرع دعب ىدنشقلقلا
 تافو ى ؟3 مهئارطإو مهحدم ىف ةغلابمللاو مهنع ةرداصلا تايتاكملا ىف ٠ مهئافلخل ا باقلألا نم

 كلذ حضويو « اريبك ماح ناك اذإ هيلإ لسرملا باقلا نم راثكالا اضيأ ركذي نأ ىدتشتقلقلا
 رصانلا| ىرصملا ناطلسلا ىلإ اهبتك ىنيرملا نسحلا ىبأ ناطلسلل ةلاسر ةينيرملا ةلودلا رصعغ ىف
 هديب طخ يبفحصمو ةبراغملا جاجحلا بكر نأش ىف كاذتيح نيمرحلا مداح نووالق نب دمحم

 : ©9ةروصلا هذه ىلع لهتست ةلاسرلاو « فيرشلا ىوبتلا مرحلا ىلع هفقوو

 كلم « نيملاعلا بر ليبس ىف دهاجملا « نيدلا رصان نيملسملا ريمأ ىلع هللا دبع نم و
 ليبس ىف دهاجملا « نيملسملا ريمأ انالوم نبا ( سلدنألاو برغملا ) نيتوُدْعلا كلام « نيربلا
 دهاجملا « نيملسملا ريمأ انالوم نب ديعس ىبأ نيتودعلا ناطلسو «ء نيَرَبلا كلم « نيملعلا بر

 حنم « قحلا دبع نب بوقعي فسوي ىبأ نيتودعلا ناطلسو نيرَبلا كلم « نيملاعلا بر ليبس ىف
 ناطلسلا ىلإ . همايأ - رفصلا لفاحج رسكو « رفكلا لقاعم حتفل - حسفو « هماقم ديباتلا هللا
 روصنملا ديؤملا طبارملا دهاجملا رصانلا كلملا لفاكلا لماكلا لضافلا لداعلا ريهشلا ريبكلا ليلجلا
 دضاع نيدلا رصان دحوألا مخضألا مخفألا دجتألا دجمألا ىفوألا ىقرألا دعصألا دعسألا
 : راطوألا ديفم « راطقألا كلم زئاح , راصمألا حتاف « نيملاعلا ىف لدعلا ىبحم « نيملسملا ةملك
 . « راغتلاو جْركلاو جترفلاو نمرألا شويج مزاه « رافكلا ديبم

 . تاغلابم نم اهيف ىوطي ام عم هيلع باقلألا هذه لثم ءافضإ ىف اليوط رمتسيو
 : الئاق هيلع ملسيو هل وعديو . باقلألا رخآلا وه هل ليكيو ميظعلا نووالق هابأ نأ ركذيو
 ةروثأملا رثاملا ديمح « رايدلل ايماح ةزّوَلا محم « رادتقالاو ةلوصلا لوصوم هكلم هللا ىقبأ »
 قارشإ قرت: « ميمع كازا ش2 عمرك ماللس 3 00 نطوم لك ىف ءايلوألا زيزع ؛ راثالاو

 هللا ةمحرو « علا مك ءاحخإ ( صخي « هتاحفن راطعملا ضورلا اذش نع قّبعتو « هتاحفص راهنلا
 لئاسرلا ىف عجسلاو « اهتياهن ىلإ اهوأ نم ةعوجسم كلذ دعب ةلاسرلا ىضمتو . « هتاكربو
 . نيدحوملا رصع ذنم ميدق برغملاب

 ةريبك ةفئاط نونك هللا دبع ذاتسألا عمجيو « نييدعسلا رصع ىف ارهدزم لئاسرلا نف لظيو

 . 115/5 ىبرغملا غوبتلا (1) . 445/1 ىشعألا حبص (1)

 ال



 ىلعألا ملقلا بحاص ىلاتشفلا زيزعلا دبع ملقب ةلاسر اهنمو « ةيدعس لئاسر مساب اهرشنيو اهنم
 ريمأ « ةيكس » ىلإ هناسل لع ةهّجوم ىهو ىبهذلا روصنملا دهع ىف ءاشنالا ناويد سيئرو
 روصنملا وزغ لبق م 1588 /ه 9495 ةنس كانه ىكحلا ىلوت ىذلا ىبرغلا نادوسلا ةمصاع وغاك

 : (')لوقي اهيفو « ةرجهلل 959 ةنس هعلحتو اهيلع هثالليتساو هدالبل

 اهتصاخ دنع - هيلإ عوجرملاو « اهريبدتو اهرومأ مامز كلامو « اهريمأو وغاك ريبك ىلإ »
 لعجو « هتمارك هللا لصو « ةّيكس - رمألا - لفحألا 2 زيثألا ,« لجألا ريمألا « اهروهمجو
 رسيمو « مارملا لهسم هللا دمح دعب امأ « هتاكربو هتمحرو مكيلع هللا مالس « هتمالعو هتعمم ىقتلا
 ثوعبملا « مانألا عيفش دمحم انالومو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو « مامتلاو لامكلا بابسأ
 نعو « مالسالا ءافلخو « مالعألا ةمئألا هلا نع اضرلاو « ماعلاو صاخلا ىلإ ءاحمسلا ةيفينحلاب
 بانج ) ميركلا بانجلا اذهل ءاعدلا ةلصاومو « ماسحلاو نانسلاب هتملك نع نيبال هباحصأ

 نم مكيلإ هانبتك انإف ؛ مالعألاو تايارلا روشنملا رصنلاو « ماقملا ىماسلا علا ( ىبهذلا روصتنملا

 بوبهلا ةمئاد لابقالاو رصنلا مساونو « لالظلا ةفراو هللا ةيانعو « هللاب ةسورحمل ساف ةرضح
 . < ةنلا هللو « لاصألاو ركْبلاب

 نب 00 82 2 لدعم * نأ رخو ٠ 4 هتلاسر نم ضرغلا كلذ نلعب ىلاتشفلا رك ديو

 لمحت ىتلا لبالا رئاس نم لمج لك لع الاقثم ارخلا 0 / يراك هللا ا
 داهجلاو وزغلا ليبس ىف فرصيس لاومألا نم هيلع لصحنس ام نإ هل لوقيو « ندعملا اذه
 ةطايحل اهانددتعاو « داص مرا نيدلا وب ردع ٠ ةياكتل اهائلعج ىنل : دانجألا | ركاسعلا قازراىفو

 مكنرد رك ةدججو كتيرصضو َ ةمصاقلا اهلرس كرشل ءلا تياولع نحو 1م تب ازججس امو

 "وش هنم كشرأ ل ع لاسو ع لئاسلا ةقفوم كس شا _ ع رقع 7 ءاودلا

 . مانصألا ةدبع لاتقل هتلصاوم ىف هللا بزح ديؤتو مالسالا ىلع عفنلاب دوعت ىتلا جارخلا

 . ليصألا : ليثألا )2 نوتكل ةيدعس لئاسر يباتك ىف ةلاسرلا عمجأر (1)

  رطملا نم ةعفدلا : بوبوشلا (9) . 7١ش

 ؟5م



 هلئاسر ىفو - انب رم 5 هرعش ىف - ىلاتشفلا اهب زاتما ةئيصر ةغل ىف ةعوجسم ةلاسرلاو
 . هرثشنو

 ةفلتخم اروص نرقتأتيو باتكلا اهيف عجسي ةرّبمم ةيناويدلا ةلاسرلا ىولعلا رصعلا ىف لظتو
 نيطالسلا اهبتك ةينيد لئاسر ىلإ نيبولعلا مايأل ىبدألا خيراتلا نع اوبتك نم ريشيو . قئأتلا نم
 ىوارمعلا سيردإ نب دمحم اهيتك ةلاسرب نوهونيو « اهنم ءىشب اودهشتسا املقو « نويولعلا
 ريمألا هنبا ىلإ ماشه نب نمحرلا دبع ىولعلا ناطلسلا ناسلب م 1849//ه 1١714 ةنس ىفوتملا

 : 20لوقي اهيفو رومز ةليبق ىلإ ةهجوملا ةيبيدأتلا ةلمحلا نأشب دمحم

 ةدشلاب باهرالاب ةماقتسالا ىلع مِهّلْمَحو « اقافشإو ةمحر رومز ةليبق ىلع ءاقبالا اندرأ انك د
 مهلاكتاو « مهتيوط ثبحو « مهتين داسفل اريخ مهب هللا دري ملف « اقافرإو ةياده رومألا ضعب ىف

 ةلظع محل اترهظأ الو ,اداسفو ةذش اودادزا لإ 3 اذادسو انيل انم اوأر أمو « مهتوثو مطوَح ىلع 2

  انلإو ءاقبإ مهيلإ بوكرلا نع ةروصنملا ةعفلا انرخأ امو « ادانعو الواطت اورهظأ الإ « اداشرإو
 دق هللا نأ اوري لو « اعمسو ارصي مهنم باجعالا َسِّمْط دق « افعضو ازجع كلذ اونظ الإ
 . « اعمج رثكأو ةوق مهنم دشأ وه نم نورقلا نم مهلبق كلهأ

١ 

 ةيصخشلا لئاسرلا
 هظاظتك ال ىرجملا سداسلا نرقلا ذنم ىصتقألا برغملا ىف ةيصخشلا لئاسرلا رثك ك7 نأ ىعيبط:

 ىبأ ىضاقلل ةلامر سداسلا نرقلا ىف هب ىقتلت ام فيرط نمو « نيحلا كلذ ذنم باتكلاب

 . ملعلا بلط ىف سافب هل نيا ىلإ اهب بتك م 81١11/ه 61/8 ةنس ىفوتملا نارمع نب ىسوم
 : (؟9ةدوصلا هذه لع ىصصمل ( ىهو

 قايتشا نع مكيلإ هتبتك . هنأزو ىوقتلاو ملعلاب هلمجو ع هلأحو هللا ةأده .. ىدلو ىلإ »

 هبحأ ام ىلع - مكتدجو اذإو « رورسلا فتاكتيو « رومألا رّسيتت - ىلاعت - هللا ةئيشمبو ؛ ريثك
 ىللع ديزي اميو ؛ مكيضري امب مكتيزاج - ءالقعلا بادا مازلو 5 ءادألاو ظفحلا تاودأ نم

 ةحارب لاني ال « ملعلا نأو ٠ ها لاغت ال ةحارلا نا ىلع ةمئألا تعمجأ دقو ؛ مكينمت ىصتأ

 ىف تنك ةعّدلا ىلإ تنكر امهمو . َقْرَت ارقاو « ظفْحُت ظفحاو ء سورَت نئمرداف « مسجلا

 )١١( ةيولعلا ةلودلا دهع لع برغملا ىف ةيبدألا ةايحلا )١( ىبرغملا غوبتلا 155/9 .

 ص رضخألا روحك دلل ١ 2١ -.
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 : طسوألا ليبسلا كلست نأ ظ طسقألا لدعألاو 0 هبنتجاف

 « لعجاف كّسفن لامعألا ملاص ىفف  هّسفن لعجي ثيح الإ ءرملا امو

 هل وعدي وهو « ءاملعلا نيب هعفري ايملع اليقتسم هنبال لمأي ضاق هيف دلاو نم ةلاسرلاو
 هففاكيس هنإ هل لوقيو ) ناسنالل ةيقيقحلا ةنيزرلا امهف ءامهب نادزيو ىومتلاو ملعلاب لمجتي نأ

 ليو ( مالكلل ىوغللا ءادالاو ظفحلا نسح- نم هل هأنمتي ام لع هدجو اذإ ( هيضرت ةافاكم

 ( لسكلاو مسجلا ةحارب لاني ال ةنينامطلاو ةحارلا نم لبقتسملا ىف باشلا هانمتي ام نأ هل

 مولعلاو نوتملا ظفحاو كنارقا هيف سورت موي ىتاي ىتح سردلا ىف قمعتو سردا : هل لوقيو
 تنك ةعدلاو لسكلا ىلإ تنكر اذإاما« سانلا نيب قرتو كركف قري ةءارقلا ىلع بكاو « رظقحت
 هيلتجاف ةلم“-او ءىس ملم لع نوعمجي ىانلا تير اذإو . ةسحلاو طاطح الاو ةعضلا لهأ نم

 ةغلابلاو طارفالا لع دحأ كمّرلتي ال ىتح . طسوألا ليبسلا ةايحلا ىف كسفنل ذختت نأ امئاد

 صخش لك نا هل رك ذيو . طسولا رومالا ريخف 2« ءىش ىف ريصقتلاو طيرفتلا لع الو ءىش ىف

 لامعالا ةمدخن ىف امئاد كلسسفن عضت نأ ىغبنيو ؛ هسفنل اهراتخي ىتل ةلزنملا ىف هسفن عضي

 ىف ةلاسر عم ةديصق ىنيرملا دهعلا ىف فيرشلا ىئسحلا مساقلا وبأ لسريو . ةحلاصلا ةبيطلا

 م 10780//ه 70/ ةنس قراط لبج ىف اديهش ىفوت هنأ انب رم ىذلا ىتبسلا ءىناه نبا ىلإ هبابش
 : "هيف ءاج ةليوط ةلاسرب ءىناه نبا هيلع دريو

 كتدارإ قوف - وأ قفَو - ىرجأو « رادقملا ولع كلو ىل هللا لصاو - نب - اذه و
 كتديصق ةعجارم ىف « ليلفلا ناسللاو ؛ ليلكلا نهذلا هب حنس ام « رادقألا تايراج كل ىتدارإو
 (9) عيهملا ةنسحلا « بولطملا عماوجب ةيفوملا « بدلقلا عماجمب ةذخألا « ءاّرسلا ةبلاجلا « ءاَّرغلا
 ةبلح دحاو كنإو . ةينسحلا العلا ىف بستنملا ةقيرعلا « ةّينسلا للاب ةيلحتملا « بولسألاو
 قباسلا رخآتلا عم كلل ٌرقاو ١ مدقلا كل ناكف « ناهرلا موي ناديملا كلذ ىف قباسلاو ٠ نايبلا

 نيح اهتئزو « اهتلسرأ نيح اهتلسأو « اهتدروأ نيح اهتدجأ ظافلأ ةحاصف قحَوف « مدقألا
 ديسجي هتلعج ماظنو ) 38 نيح «9اهتلّصأو ) اهتكلم نيح اهتكلس ناعم ةعاربو « اهتنزو

 فيك ! ىنب .. اًبعص هيور تبكتراو ع “ابلغ هقئادح تّرصْهو « «كابلق همصعملو ابلق نايبلا

 لحمو « سيردإ نب ناوفص نيأ « عون ىلإ عون نم هيف جورخلاو ٠ عْرطلا اذه نايبلل تيار

 )١( ادحاو امظن نوكي راوسلا : بلقلا (1) . 131/5 ىبرغملا غوبنلا .

 ( 23نيبلا 0 ميهملا . ) )5١راجشألا ةريثك : ابلغ . لامأو بذج : رصه 1

  49تلصأ :

 © هه



 اعطق ملعأ ىنأ 5 ٠ "07 سيرفلا ثيل ريئزو ةالفلا رقب ءاغث ني 370 ؛7”سيرعتو ةلحر نبي هاوعد

 ةيلاحلا كتديرفو « ةعئارلا كتديصق ىلإ رظن ول هنأ , امكح ىضتأو ءاضق مكحأو ؛ املع عطقأو

 ديلا كلدقتعا مث الوطو اضرع بهدل هندي رف اهب ةحستنملا « هتليصق اهب ةضراعملا :١ ةقئافلا

  ةيولوللا هتملك ئسنو « عامطألاو تاياغلا كلت هل تبهذو « عازنلا عفتراف دقو : لرطلا

 . 0 ةيهلألا رم هير رفغتساو ةيبدألا هاوعد مرع مجرو

 نب ناوفصل ةعيدب ةديصقل ةضراعم هتديصق مظن فيرشلا ىنسحلا مساقلا ابأ نأ ودبيو

 هتديصق اومسو « ةقئافلا ةيرعشلا ةعاربلاب نويسلدنألا هورصاعمو هنارقأ هل دهش ىذلا سيردإ

 . هقوفتب هل دهشيل ىتبسلا ءىناه نبا ىلإ ةضراعملا هتديصق عم اهب لسرأ هلعلو « ةيلوللا ةديصقلا

 دحأو هنأو هتعالبب ديشيو « بولقلا عماجمب حت هتديصق نأب مساقلا ىبال هتلاسر لهتسي وهو

 قباسلا سيردإ نب ناوفح لعجي امث امدق خسرألا وه ذإ « ناهرلا موي قباسلاو « نايبلا ةبلح

 نيأ لوقيو « هيناعم ةعاربو هلظافلا هحاصفب ءىناه نبا هونيو . هتغالب ةعورب هل دهشي مدقألا

 ةالفلا رقب حايص وأ ءاغنك هنايب نإ الئاق كلذ ىف غلابيو « كنايب نم سيردإ نب ناوفص نايب

 ةعرابلا هتديصق ىلإ عمتسا ول ناوفص نأ هل معزو . هتسيرف شهني وهو دسألا ريئرك كنايب امديب
 ةيرعشلا ةعاربلاب كلل ٌرقألو رايدلا راثآ ميرلا خسنت أك هتديصق تخسنل اهب هضراع ىتلا هتديرفو

 . هأوعد نم هير رفغتسأو « ةيؤلؤللا هتديصق قوفت كتديصق ناو

 برغملا ءابدأ بتاكي ىرجملا نماثلا نرقلا ىف روهشملا ةطانرغ بيدا بيطخلا نبا ناكو

 ىدحإ مهيلإ لسرأ نممو « ىرخأ ةرأت لئاسرل ايو ع ةرات رعشلاب مهلجاسيو نيروهشملا 9

 ةلاسرب هيلع درف « ةيبدألا هتحيرق كّرحي نأ الواح ىسانكملا ناثجلا رفعج وبأ هلجاسيل هلئاس

 : "0هيلإ هتلاسرب اهونم لوقي اهيفو « هنايبب اهيف اديشم تايبأ ةثالثب اهلهتسا

 لئالد ةّمجلا كنفراعم ىلع اهب تمقأو « دهاون ٌلئاقع كركف تانب نم الع تولج ه

 كتعاربو كتغالب نم ترجفو 2( دراوش دياوأ ىملاعملا نم كحهيدب دراوشب تصنتقاو ؛ دهاوشو

 ةرينلا سمشلا ةلياقم « ؟؟)اهعيلض ناديم ىف ىعلاظ ءارجإ نم ىنتفلك مث « دراوملا ةبذع اضايح

 ")ياش نع لزعألا رف ثروفو « حانجلا يهم دالإ ”ثدلضأت « اهعولط دنع جارسلا
 نمك تنك « ةلجاسملل ىتيرق َوْلَد تيلدأو « ةلباقملاب ىسفن تذخأ نإ ىنتا تملعو ؛ حالسلا

 - ىديس اي - كرما نإ مث .. اهسمل ةلواحم ءامسلا هتلع نمم بلط وأ ءاهسما عوجر مايألا فلك

. 
 نمحلا ىرقلا : عيلضلا . جرعألا : علالظلا (؟) . هماقإ ؛ سيرعت

)١( 
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 وكفر نكس : دلحا 259 . تاناويجلا نم سرتفي ام : سيرفلا
(0 

 )5( ىبرغملا غوبنلا ١35/5 . ) )5حالسلا لماك : حالسلا ىكاش .



 نم اجرح هسفن ىف دجي مل نم لاثتما تلئاف , همكح خس : لحي الو « همم قيثو َّلحُي ال

 اًضْنو ع رئاملاو مراكملا كلفل ابطق هللا كاقبأ ٠ كئاضغإو كزواجت نسَح توجرو « كئاضق

 . « رخافملاو دماخما متاخل

 برعلا لب سلدنألا ءاغلب دحأ هنأ فورعمو « هتلاسر ىف بيطخلا نبا نايبب ديشي وهو
 تاراعتساو تاهيبشت كلذ ىلإ فيضيو « هتاعجسو هظافلأ رايتخا مكحي رفعج وبأو « ةبطاق

 عم جرعا اعلاظ اسرف ىرجي نا لواحي نمب هتلجاسمل هل هبلج ىف ههيبشت كلذ نم « ةعراب

 هءرض داكي ال جارسب اهعولط دنع ةريئلا سمشلا ةلباقم لواحي نمب وأ نيتم ىوق عيلض سرف
 ةلجاسملا نم رارفلا ررقو هسفن عمج دقل لب ؛ حانجلا ضيهم هنأك اًسحم نكسو « نيبي اهرون ىف

 ةلجاسملا للع امزاع هتحيرق ولد لدأ نإ هسفن لاخيو « هرهاشو ح السلا لماح نم لزعألا رارف

 . هيديب ءامسلا سل صخش نم بلطي نمك لب « هيلع اهسمأ هرت نأ مايألا فلكي نمك ناك

 . هل امكح خسني وأ بيطخلا نبال ارمأ ضقني نأ هقح نم سيل نأ ىريف هسفن ىلإ دوعي مث

 ابطق بيطخلا نبا ىقبي نأ هللا وعديو « نايبلا ىف هفعض نع هءاضغإو هزواجت هنم ايجار لفتماف

 ميعز دعي هرصع ىف بيطخلا نبا ناكو . رخافملاو مراكملا متاخل اسيفت اًصنو رثاماو دماحملل
 هعمو « لقملا دهج هاعم هل انأويد ىنسحلا فيرشلا مساقلا وبإ هيلأ ىدهأو ؟ ءابدألاو بدألا

 : ؟؟)ةيلاتلا ةلاسرلا

 ةالصلاو « لامعألا للزو لوقلا لطخخ نم انمصعي نأ لوكسملا لاعتملا ريبكلا هلل دمحلا »
 اًمطقو ؛ ىركف تانب نم ةلمج اهتّمض قاروأ هذه . لاسرألا ا انديس ىلع مالسلاو

 تمزاو « بارضإلا لك اهبنك نع تبرضأل تمزح ولو « ىردص نايحألا ضعب هب شيجيي امم
 نأ » : : مهوب تلثمتو « تابثالا وحملا ىلع ترثا ىنكلو ؛ بارعألا نيد اهئافحخإو اهنْفد ىف

 نم انجن فيك اهأسو ع دجملا كلذ ىلع تضرع ىه اذإو . تايبألا برعلا هتيتوأ ام نسحأ

 . ””ليقمو سرعم ىلإ مكئاني نم اهتللحأو « ليلظ لظ ىلإ مكمرح نم اهتيوأ دقف ؛ دا
 لقملا دهج نإ ىنم ةيدملا / ليلق يضاف ٠ : ليفك اهبويع نع ءاضغ لأب مكمرك نأب املع اهتيدهأو

 تدقع نأ ادجمو ارشف اهافكو « اًرادو افنك كبانج ىف تاو نأ افرش اهيسحف « ليلق ريغ

 . « اراوجو ادقع كركف نيبو اهنيب

 مزحلاب هسفن طخأ ولو « هركف تائب نم ةقئاط تنمضت ناويدلا قاروأ نإ لوقي وهو

 لثمتو تابثالا وحلا ىلع رثاف داع هنأ ريغ « اوحم اهاحم لب , عانتمالا لك اهتباتك نع منعم ال

 تضرغ نإ اهنأ ركذي مث . هيدي نيب رعاشلا اهمدقي تايبأ برعلا هتيتوأ ام نسحأ نإ مهوقب

 . راهتلا . ١95/92 ىبرغملا غوبللا (1)

 فصني ةلوايقلا ىف ناكم : ليقم . تيبم : سرعم )١(

 ه.ء؟



 نم تلحو ؛ ليلظ لظ ىلإ همرح نم توا اهنأ فرع داولا نم تجن فيك اهنأسو « هيلع

  اهبويع نع ىضغي هلعجيس همرك نإ لوقيو ٠ ليقمو سرعم ريخ ىلإ اهتحاسو هراد انف

 : ©)هلوقب اهححفيو « ثيراوملاب دهاشلا دوعسم نب 00 ىأ لإ اهب
 نيلقتتمللو ٠ مهتارادُم ىف لايتحالا نسحي ضئارفلا لهأل ىديسو ىخأ ءاقب هللا لاطأ »

 ع (©اسنملا لجألا 22ءرصل ©9ةَعرْشُم همالقأ تمادو : مهتاومأ ىف طايتحالاب رمأي ةرخآلا رادلا ىلإ

 نمو « َرَّبقُي رخاو لّسْغُي تّيم نمف « ًامحلاو لاصللا نم « أشتملا فنصلا اذه ليلحتل ةدعم

 تماق املكو « ةحار توناخلا 8 تاشن « ةحاس تبيرخ املكو .. رشبتي نفكو ىَوطُي لجا

 . « ةحاسم قزرلل ثعستا ع ةحاتم ١ "بعش ىف

 لوقيو ؛ هلالمألاو راقعلا نع لأسي ثيراوملا دهاشو ةهاكفلا هذه لثم ىف ةلاسرلا ىضمتو

 طافسألا ىلإ ٠ بذَت هناوعأ لُجْرأَو « لام وذ ليقف وذ عم ةسمخلا ءامسألا ىف ركذ هنأ ىفوتملا نع

 حالا 38 ع لاطرألاب نزور . بوسكللو ثورولا رضحو ( الحلا ىلإ رثصلا ب بيبد

 . عيدب هكف بواسأ ىف كلذ و . ةئرولا

 : م ثربز فوري اباحستنا مهتاغايصو مهظافلأ باشتتا ىف ف نورا باتكلاو 4 عيدبلا

 تالحرلاو تاماقملا

 تاماقملا ( ا ١

 ىف ىناذمملا نامزلا عيدب اهركتا « ىبرعلا رثلا نونف مهأ نم ىهو « ةماقم عمج تاماقملا

 ىف نومسي اوناك نمم رايس بيدأ ناسل ىلع صيصاقأ اضراع « ىرجحلا عبارلا نرقلا رخاوأ

 . لجؤملا : اسما (5) . ١ا///؟ ىبرغملا غوبتلا 0)

 . قيرط : بعش () . ةبوصم : ةعرشم (؟)

 م



 سأنلا لاومأ ىلع لوصحلا ىف ةيبدألا ةذاحشلا وأ ةيذكلا توفرت اوناك نيذلا نييتاساسلاب هرصع

 ابيدأ هتاماقمل نامزلا عيدب لختاو ع راوجلا هيف عيشي ىصصق بولسأ ىف يححو مهتحاصفب

 نب ىسيع ىمسي هليحو هصيصاقأ ىوري ةيوارو ىردنكسالا حتفلا وبأ وه « اريبك الوستم
 تلوادت ىتلا ىريرحلا ةياغلا ىلع نفلا اذهب ىفوأو . ىبرعلا ماعلا ىف هتاماقم تعاشو « ماشه

 اهحرشو اهئالمال نودقعي ءابدألاو ءاملعلا نم ريثك ناكو . ةيبرعلا نادلبلاو برغملا هتاماقم

 نيريثك نأ ريغ « نفلا اذه ىف اهولدب ىلذت نأ ةدلب لك تلواحو « ةبقاعتم سلاجم بالطلل

 صصق اهيف ةيبدأ تاعوضوم ىلإ ةيلصألا اهتروص نع اهب اولدعي نأ اوأر ةيبرعلا نادلبلا نم

 ريزولا ىمرضحلا نميهملا دبعل ةماقم ىصقألا برغملا ىف كلذ نم اناقلي ام لوأو . راوحو

 ةنس ىفوتملا نسحلا ىبأ هنبا دهع ىف مث ىنيرملا ديعس بأ دهع ىف لعألا مقل بحاصو

 , ءارمسو ءاضيب نهو « راوجلا رشعلا نبي راختفالا ةماقم م اهامس دقو ع م !١ "؛عو/ه ايو

 ةدحاو لكو . ةيبصو زوجعو « ةيرضحو ةيودب ةيبرعو « ةفيحنو ةنيمسو « ةريصقو ةليوطو

 ىف رهوجلا ىداوب هتماقم حتتفم ىف لوقي ا" - نهيقل دقو . اهنسح ىف اهتضيقن رظانت نهنم
 تبلطو تملكت ةيراج لوأ تناكو . ةفيرطلا ةرظانملا هذه نهتنسلا ىلع ىرجأو « ندملا ىدحإ

 : ؟'!تلاقو تمدقتو فوفصلا نيب تفقو دقف سمشلا ءايض اههجو ءايض قوفي ةيراج ةرطظانملا

 مهاطعأو  لامكلاو ءايحلاب هلهأ فرشو « لامج لك ٌزارط ضايبلا لعج ىذلا هلل دمحلا و

 : ةرمّسلا تاذ اي كتبتاعم نم « ةرمج ىبلق ىلع نإو الأ « ديبع مهل رْثّسلا ريصو ع ديبت ال ةرع

 , جاهتبا وذ ىنيبج « ىدخك كّدخ الو « ىّدقك كد سيلو « ىدنع ام ءارْمَس اي كدنعأ

 ( رفغملاو دربلا تحت نم حشري ( ٌرفْذأ كاسمك ىفرع حشرو ؛ «7جازلا عطقك ؟'ىبئاوذو

 ليل مالظف « روفضملا ىرعش ©2تلبسأ نإو « «”ناوجْرأ ىهجو جاييدو ؛ ('9ناوحقأ ىرغتو

 ' تدشنأ مث « روفاك ضايب ىلع

 ضارتعالا لطاب الإ تنأ ام ضايبلا لهأب ىَرزأ ىذلل لَ

 ضاير ىّدخ قوف لصف لك ىف رِهاز ادبأ ىّدَح ٌدروف
 © ضاضغلا دودخلا نم ىنملا ىتجن امنإ ادمك تم ىدساح اي

 ( مالسلا ىف تغلبأو ظ 0 ءانتلالا ىهش هجو نع ؛ مانا تطحو « ءارمسلا تمادقتو

 : تلاقو « مالكلا ىف تحصفأو

 . ةرمحلا ديدش رهز هل رجش : : ناوجرأ 0١ . 145/9 ىفقاولار ١45/5 ىبرغملا غوبنلا 01)

 . تلدسأ : تلبسأ (569) . ىرئافض : ىبئارذ (5)

 . ةرضانلا : : ضاضغلا ها . دادملا هنم عنضي دوسأ راقع : جارلا ف

 . لبقلا ديري : ماثنلال (8) >> ةرهزلا كلت نأكو « نارحقألاب رغنلا ءارعشلا هبشي (4)

©. * 



 روصلا نب قّرفو ع ناويخلا لضفأ هلعجو ميوقت نسحأ ىف ناسنالا قلخخ ىدذلا هلل دمحلا

 لجاو . قدا داوسو نييجاحلا دادوسايو « ©0قسغلاك رّعشب ضيبألا نيزو « ناولألاو ةنسلألاو

 برقعو ع لاخلا ةكسم : الاجترا راعشألا هيف نولجتريو ) الالجإ ن وَمْساعلا هل فقي ام

 , حلولا ليلق كماعط لاز ام .. مورلا نبجب نبجب ءىش هبشأ اي : تلاقو ءاضيبلا ىلإ تعفتلا مث. لالدلا

 معط ىمعطو ١ رمخلا نول ىتولو , اذِغ انآ لسعو « ىذأ كّنبلو «ْشرلا ريثك كنتَجر

 : تدذشتأ مث رمتلا

 "0 ىقلخ ىفو ىقلخ ىف هللا نسحأ دق قرَولاك ربل سيل هلل دمحلا

 قيشعل اسييط ادفقف ةكسمب هرظنم غيص ٌراضن ىنم مسجلاف

 قمحلاو نايغطلا ىلإ دوقي الهج  مكل نإ نوللاب انريعي نم اي

 قىفألا ىف حال مجن ةداعسلا سه هلو ةروفاك هيل رعسأ َ

 ىلع تمّلسو ع اهباقتب ترعف ربت اهماظن نسح- نم هتعدبأ امو « اهمالك نم تغرف املفا

 . « نّيفكلا ٌريراسأ تلبقو ع نيفصلا

 اهنيزت ىتلا توعنلا ءاضيبلا ةيراجلا ناسل ىلع ىرجأ ىمرضحلا نميهملا دبع نأ حضاوو
 دخلاو نقلا لامج ركذب املامج فصو ىف عسوتو « لامكلاو ءايحلا لثم قالخألاو قلخلا ىف ٠
 دروب داشأو « ناوجرا اههجوو ناوحقا اهرغث نأ ركذو « داوسلا ىف ةقرغملا رئاغضلاو نيبجلاو
 اهتبحاص ىلع مالكلا قرط تقيض اهنأك ئَظْيو . ةرضان اضاير اهدودخ ليحي هنأو اهدح
 ةعومجم دجتل « اهعيراصم ىلع باوبألا اه حتفي نأ ثبلي ام نميهملا دبع نأ ريغ . ءارمسلا

 ليللا قسنك رعش : مهو ةداهشب هلامجو داوسلا ةعور ىلع ةحضاولا نيهاربلاو ةنيبلا ةلدألا نم

 « كسملل هبشملا لاخلاب ءارعشلا ةداشإ ليلدبو « نينيعلا قدحو نيبجاحلا داوسب مهباجعإو
 , ريثك كل هبشملا ضيبالا نبللا نإ اهتبحاص لوقتو « برقعلا هناك دودخلا ىلإ ىلدتملا رعشلاو

 اهب ىنغت املط ىتلا رمخلا نول اهنول نأب اهيلع رخفتو « اذغلا ريثكف ىل هيشملا رمسألا لسعلاامأ

 ءاضيبلا ةضفلا وأ قرولا ىلع اهنول هبشي ىذلا بهذلا وأ ربتلا عفر ارعش اهتدشنأ مث « ءارعشلا
 لوقتو « ارطعو اداوس - كسملاك - غيصو «راضن ىه اهمسجف « اهتيحاص نول هبشت ىتل
 : ةيرولب ءاضيب ةداه نم روفاكلا رجش نم ذختي ام مهبولق هبشت نيذلا رّمّسلا رثكأ ام اه

 ةليوطلا هلوقت امثو « ةريصقو ةلمأك ةليوط ناتيراج امهيلتو . ةداعسلا لك ديعس مجن همجن امنيب

 لوقتو « دورقلا روح ىف ردلاك راصقلا ىلع ىلحلا نإ ٠ جوجامو جوجأي ةعيرز اي » : ةريصقلل
 . ( ليسغلا ليح ١ ريشتلا ةيصقو ( جورلا ) ريشعلا ةقان اي , ةفارزلا ةقيقش اي » : ةريصقلا اهل

 . ةضفلا : قرولا (؟) . ليللا ةملظ : قسغلا (9)



 كنإ اهتبحاصل ةنيمسلا لوقتو « امهترظانم قدأ ةرابعب وأ ةفيحنلاو ةئيمسلا دهشم كلذ ليو

 اهبلق نإ ةفيحنلا اهل لوقتو « محشلا ليئارسإ ىنب ىلع مرح 5 كيلع مرح ذإ محللا ةضوقنم
 هلوقت امو ةيرضحلا ةيراجلاو ةيودبلا ةيبرعلا ةرظانم ارقثو . مئاهبلا لعقت ا « ىئاه فلعلاب

 انناسلو « لامج عدبأ انلامج « بولطم لك ةياغ ىهتنمو « بولقلا تاّبر نحن : ةيبرعلا ةيراجلا

 . لامج الو نسحب نورختفي ال لامجلا نايعر نإ : ةيرضحلا هلوقت اممو . ناسل حصفأ

 ٌرهظ انيفو انمو انيلع ٌرَضَحلا مسح مرسلا امنإ الإ

 تادبو ع نانسأ احل سيلو « نانبلا ةبروضخم زوجعلا تناكو « ةيبصلاو زوجعلا ترظانتو

 امأ » : زوجعلل ةيبصلا هتلاق امو « بيعلا رتاسو « بيشلا محار هلل دمحلا » : الوقب اهمالك

 كيف كروب » : زوجعلا اطل تلاقو . « معانلا ىنصغو « مسابلا ىرغثو ؛ محافلا ىرعش تيأر

 لوقأس » : نطل تلاقف « زوجعلا لوح ىراوجلا رادتساو . « ةيكزلا كظافلأ ىفو « ةيبص نم

 : اهتضرأ ةملك نهنم 0 تلاقو : فاصوألا ليمعو قحلا اهيضتقي «٠ فاصنإ ةلاقم نكدي

 . ةعيدب ةيبدأ ةذرط َدَعَت هتماقم نإف امهتاماقم ىف ىريرحلا ال تامزلا

 ةماقم هلو ؛« م ١591١ /ه 145 ةنس ىفوتملا ىسيع نب كمحمب ىدعسلا رصعلا ىف ىقمتلنو

 روطسب بيجيو ؟ ناللف بيدألا نيأ لاسي ةداعو ( هئمز ابدأ نم ةغئاط اهيف ضرع ةيدقن

 الثم كلذل ركذنو « بيجيو هيقف وأ متفم نع لاّوسلا نوكي دقو « هبدأب اهونم ةعوجسم
 : (")لوقي ذأ

 دجملا ثراوو .. سيفنلا ردلا : لاقف « سيدرغلا سابعلا وبأ بيدألا بتاكلا نيأو : تلق د

 هنإو © سيفلبو ناميلس ةدايسلاو وهف « سيقم ريغ هددؤس لعف « سيرعتلاو "'ميوهتلا هل ىذلا
 . ةهابنلاو هيبنلا نع لست الف « "7هرارغو هدئر تبنمو ؛ هراونأ قرشمو « هرارق راد سافب مويلا
 « حارقلا ءاملاب اجوزمم « حارلاب ىرزملا بدألاو « حارصلا دجملاو « حاضولا بحلا كاته لضفلاو

 . (« رثعي هدنع رطاخلا ءاشي ام لك لعو « رشنيو مظني

 كتالدب ىهو « هيلع ءانثو هب اهيونت صخشلل فاضت ةعوجسم امئاد توعن طمدلا اذه لعو

 ىمرضتلا نميهملا دبع بولساو . هئاملعو هرصع ءابدآ ضعب نع لاقم ىه امنإ ةماقم دعت ال

 كيلامملا نمز ىف نييرصملا باتكلا نيب عاش ةرحافملاو ةرظانملا ىلع مئاقلا هتماقم ىف قباسلا

 نساحما بلقو ةطلاغملو ةطسفسلا نم بورض ىف راهزالا نيب ةرظانملاو ةرخخافملا هعم عاشو

 . ةماقالا : سيرعتلا 2 ىبرعلا بدألاب ىفاولا باتك ةماثملا هذه ىف رظنا )1١(
 . ىداوبلا راهزأ نم : رارعلاو دنرلا 9 . ىصتألا برغملا ىف

 . لاحترالا ديري هلعلو فيفخلا مولا : ميوهتلا 9

 توك



 ىتالكملا دمحُب نب دمحم ةماقم عونلا اذه نم دعن نأ نكميو . ةيلغلاو ماحفالا ضرغل ءىواسم
 : اهامسو « ةيئالدلا ةيوازلا بحاص ركب ىبأ نب دمحمل ةيحت ىدعسلا رصعلا رخاوأ ىف اهبتك ىتلا
 « ماسي 5 ىمسي صخش ناسل ىلع اهلعجيو « ةيركبلا مراكملا حدهم ىف ةيرهزلا 0 0

 ءايضلا نيب رحسلا ىف ظقيتساو « هيف اوتاب ارطم ءامسلا مهترطمأو ايهب اضور اولزن مهنإ ل
 ءوض هنع رفسأ قفشلا اياقب نم همهوتو « امد ليست ضورلا هوجو نأك لاو 8 ٠

 امنإ امد هنظيو هاري ام نأ دصقي . الامج هتوسك م قيقشلا ضايرلا وحخأ انأ هاداتو ؛ حابصلا
 نابلا دوعف مامنلا رهز رخفلا هيذاجيو « هنسحب راختفالا ىف ذخايو . ثكامعنلا قئاتش رهز وه

 ارخاقم نابلا نصغل لوقي سجرتنلاو « ناسحلا نهتابوبحم دودق هّدَقِب ءارعشلا فصو املط ىذلا
 : هسمن امصاوو

 , سجرتلا اومش .. رضخألا درمزلا ىلع « ضيألا ردلا طّسو ؛ رفصألا توقايلا كقار امأ »
 . جالعلل حلصأ « جازملا فيطل « حوريو ىنع ودغي نمل « حورلا ءاذغ انأف « ةئسلا ىف اموي ولو
 ضعب لوق دشنيو « قالنلا موي , اعلا ىلع ةذيمأو . جارسلا ناد يضم غامدلا نم ليز
 : ءارعشلا

 ,سجرنلا نوع نم كتلف براي بقارم نيعب انل تيضق اذإو
 كرمأل امف درولا ىلع الإ رخف كل ملسي ال : هل الئاقو « ارخافم ارئاث جسفنبلا رهز ضرتعيو

 : درولا ىلع سجرنلا ليضفت ىف ىمورلا نبا لوق دشنيو « در نم هيلع
 دهاش هيلع اهُدُروت ًالجحح وليضفت نم درولا ٌدودخ تلج

 دحاج ةقيقحلا نع داحو بأ ىبُأ نإو ٌنملا لضفلا سجرنلل

 « سجرتلا هيلع اولضف نمو ىمورلا نبا ىلع درلل ةكرعملا ىف درولا لحخدي نأ ثبلي امو
 : ىتالكملا لوقي

 اركنم « تانجولا ٌرمحم « هدونبو هتايارل ارشان ؛ هدونج ىف درولا| لبقأف » جسفنبلا لخدتو
 : تاهرتلا نم هب ءاج ام جسفنبلا ىل اع

 قلي جسفنبلا ىلع ٌرهو لوقيو ةهدحخ مطلي درولا تيأر دقلو

 "”قرزألا ودعلا وهف مكنيب نم 2 هرشن عّوضت نإو هوبرقت ال
 : نيطالسلاو كولملا ةيخن ىلع « نيحايرلا نيب نم سجْرْنلا رخفي فيكو

 دهاوشو لئالد هيلع تّحّضو  امدعب انركذ ام ركنتت تنك نإ

 دساحلا الإ ٌرفصي امف مهفاو 2 امهنم انول ٌرفصملا ىلإ رظناف
 . هتحئار تحاف : هرشن عوضت (7) , 7١8/7 ىبرغملا غوبنلا ةماقملا هذه ىف رظنا (0)



 : ليقثلا لوقلا كيلع ىقليس امم « ليق ام عمست ملأ

 نار ذإ درولا مكحب ىضري ىذلا وُهَف سجرتلا لّضف نس
 سجنا هتملحخ ىف ماقو ادعاق ادغ درولا ىرت اما

 حفاون ٠ . حارفأل سورع انأو « حاورألا * ةعأ « عيدبلا نم هل ام رهظممو . عيبرلا فّرشم انأ
 ضيبألا ”ىنمف « بجعلاب ا نوضقي « بدألا لهأل اناولأ تيدبأ « ©ةيذش حئاورو ء "ةيكذ
 دنجلابو ٠ عصان هفصنو «7ِناق هفصن امو « عقاف رفصأ : كلذ ءارو ىنمو ؛ كلاحلا دوسألاو
 كلم نيحايرلل انأف « هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : بوتكم هيلع ادرو جرخُي رجش ىنم

 : اهكولسو اهدوقع طسوو « اهكولم

 رهاظ نيحايرلا لك ىلع ىلضفو ةليضف فصوب ىنيهاضي اذ نمف
 ٌرِهاق رحخافتلا ىغبي نمل ىرخفو 2 ٌفّرشتم ىب نامزألا ىلع ىنامز

 هلضفتو درولا لع ىنثت ىتلا راعشألا نم رثأام ىتالكملا هيف دشنأ دقو « عيدب درولا رخفو
 فرعي ناك ذإ عيدب اهعيمج ةماقملا رث لب رخفلا رثنو . راهزألا عيمج ىلع لب سجرتلا ىلع
 ذاش الو بيرغ اهيف سيل ةفولأم ظافلأب هتاعجس نيب لباقي فيكو هظافلا بختي فيك ىتالكملا
 ع اهرودب ةرخافم راهزألا ىلع تلبقاف « ةقّوطم ةمامح راوحلا اذه ىلإ عمتست تناكو . ردان
 : لوقت

 ؛ هدنع امب لوقي : هدهج لواحي لك : تلاقو « اهننف ىلع تملكتو « اهنجشب تحانف د
 رئاتس اننايقلو « ربانم انئابطخل مكعورفو ع راكوأو شاشعأ انل متنأو : راخفلا ىكل ال 1
 نم انب متمعز ام ىلع انإو : ةعكارو ةدجاس ائلزن املك انلو ع ةعضاخ انمادقأل مكسوءر سيلا
 2 5 راحسألا ىف كللذي انلغش ع ةحميبست و 5 ركذ ىف ١ نود 4 محجيرابتو 41 ىدجلا

 « ضرعلاو لوطلا ىلع قافآلا دستو « ضرألا اهبادهأ حفاصت ةمامغ تاشنو ... راكبإلاو
 : ( دشنيو ) دعولا اهنم زجنتسيو « دعرلا اهودحي

 احاص ٌبئاكرلا تَنِو اذإ ٍداح ةباحس فلخ دعرلا توص نآكو
 احئابصم ىدتهت ىك اهقْرب نم >تدقوأف ٌمالظلا اهكلاس ىفخأ
 «“)حاشو ٌميبرلا امل ماقأ الل ىّيَرلا تستكاف تاعلتلا ىلع تداج

 ؛ روحتلاو تاّبللا راهزألا دايجأ نم اهب نادزتو « روحبلا اهنم راغت ٌرهاوج ضرألاب ترئتف
 دجولا : ىوجلا (؟) . ةعطاس : ةيكذ )١(

 . ضرألا نم عفترا ام : ةعلت عمج تاعلتلا (5) . ىذشلا ىلإ ةبسن ةرطع : ةيذش (0

 . رهوجلاب عصرم ضيرع طيرش : حاشرلا . رارمحالا ديدش : ناق (©)

 6 هر



 : قاوطألا تاوذ اي : تلاق مث « تّلختو اهيف ام حاطبلا لع تقلأو « تلجت امدعب تفعخاو
 نكح ونو ع بذك نكواحب 4 حاورلاو ودغلاب . حاودأل ىلع تارخدتملا ع قاوشألاب تاحئابلا

 نم تتبنأو تبرو تزتها رف جيمي اهعرز داك نأ دعب ضرألا ايخأ نا الإ لضفلا ام .. بعل

 : ىعرم نكل نكي مل ىالولو « ةجوتم اهراجشا سوءرو « ةجّبدم اهدئالقف ( جيهب جوز لك
 : تلاقو . ةلاتخم اهيشم ىف ىهو ٠ ع ةلازغلا تعلطو .. ىتسم الو ضرألا ىف حرس الو

 فالف « ةيركبلا هيبأ بقانمو هبقانمي ميلستلا عقو هنإ هلئاضفب ا دعب لوقيو « داوجلا اي
 . ةهاكفلا هذهب هبانج مدخي نأ ىلع امزاع عادولا فاوط ضورلاب

 نم ىتالكملا اهيف هبلج ام ةعور ىلع حوضوب لدأل ةماقملا هذه نم سابتقالا ترثكأ امنإو
 ةعيدب ةينارق ظافلأ نم هيف هثبام عم ةبوذعلاب ظنكي اعجس عوجسملا اهرثن ىف هعادبإو راعشأ
 قاقشتالا ةروس ةياو «راكبإلاو ئشعلاب يسر اريثك كبر ركذاوول : نارمع لا ةيآ لثم نم
 ةدماه ضرألا ىرتوإ» : جحا ةروس ةياو 4تلختو اهيف أم ٍتقلاوإ» ضرألا فصو ىف

 . حفر لك 2 تتبنأو تيرو ت زتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذاف

 ةيبدأ ةضهن نم هيف ناك امو ليعامسإ اهناطلس دهعو ةيولعلا ةلودلا رصع ىلإ ىضمنو

 ةمجرت هل درفتسو ةرجهلل ١١4 ةنس ىفونملا ىملعلا بيلعلا نب دمحم ذئنيح ءابدألا نيب رهتشاو

 مه ١١5 ةنس نيماعب هدعب ىفوتملا ىئالدلا ىوانسملا دمحم هرصاعي ناكو « باتكلا رابك نيب

 ناطلسلا اهبرخو اهمجاه نيح ءالدلا ةيواز اهيف ىكي ةيركفلا ةماقملا اهامم ةماتم هلو م 4

 اهحاطب المت تناك ىتلا اهراهنأو اهضايرو اهتاهزنتم نع ثيدحلا ليطي وهو , ىولعلا ليعامسإ
 : 9لوقي « ةيفاع الالطا تلوحت اهاري نيح قيمع نزح رعشيو « اهنلالتو

 مئامحلاو « مويلاو نابرغلا الإ اهب سيلو « ةيواع اهئاجرأ ىف بائذلاو « ةيواخ اهنزانم »

 . «ريسك بلقب « ريزغ رهن ىعومدو اهنم تجرخف « موحتو املالطأ ىف حوتت
 ةنس ىفوتملا ىولعلا نمحرلا دبع ناطلسلا ريزو سيردإ نب دمحمب اريخأ ىقتلنو

 نيب اهتريسم روصيو « لئابقلا ىدحإ بيداتل ةلمح اهيف فصي ةماقم هلو م 147غه64

 : "7لوقي اهيفو « ةمارك نب رصن ىلإ اهيف ثيدحلا بسنيو « ضايرلاو عورزلا

 . ١49 ص رضنخألا دمحم روتكدلل 10017
 . 741/7 ىبرغملا غوبتلا ىف ةماقملا رظنا (م) ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع برغملا ىف ةيبدألا ةايحلا رظنا (1)
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 اهناولا تديشح- ( رهزلا ) رونلا شويجو « تريشن دق قافالاب سدنسلا فراطم و

 : ترشتو

 رهزلاب ءاونالا دي تشو اهسبالم ىف اسورع ىلجت ضرالاو 017 هرلاب ءاونألا ُدَي اهالُح ْت : اًسورع ىَلُجَت ضر“
 ٠ ض ً /- ٠ ص - هس

 ليذ رجو « ةيدرالاو فراطملا اهعزانتف ناصغالا لزاغو « ةيدنآلا هرشنب رطع دق ميسنلاو

 : ةيدوألاو ماك الا ىف هز الد

 راهزألا ةجوأ مكتو اًحرم ىّبرلا َفادرأ هيف مطل خجيرلاو
 رابيطألا نم ةحصفم ٌمايطخخ اهب تماف دق ناصغألا ٌزِبانمو

 . لثمملا سدجملا لوق دشني «٠ لماتملا بيدألا رظانلاو ..

 ءامسلا ءاكب نم ضرألا كاحضت بيجع م ىبس عيبرلا أله نإ

 ٍنوكيف ميقيو ؛ جاجيفلا صفير ءاضفلا الميف ريسي ؛ جاومألا مطالتم رحب روصنملا شيجلاو
 تدادعتو « هفوفص تصر دق « فرط هل فرعي ال ظفح ٌروسو 2« فرشو دوعس ردب ىل اع ةلاه

 . 6 هقوقصو هساتجأ تعونتو (؛ هفولأ

 نسح عم « ةبوذعلا قنورو ةسالسلا اهرمغت ثيحب « ةراتخم تايبألاو عاجسألاو ظافلألاو
 - يمرضحلاو ىتالكملاو سيردإ نبا تاماقم لدت بير نودبو . ءاهب تارابعلا بسكي امث « نايبلا
 . ىصقألا برغملا ىف رثنلا ةضهن ىلع - ةقباسلا بطخلاو لئاسرلا تلد ام

 تالحرلا (ب)
 برغملا نم ايونس لفاوقلا ةريسمل - ميدق نم - ىوبنلا ربقلا ةرايزو جحلا ةضيرف تدعأ

 اضيأو « اهنع ةباتككلاو ةلحرلا كلتب رف كانه نيريثك لعج ام ةديدملاو ةكم ىلإ ىصتألا
 زكارملا هذه نم اودوزت و نودوي ةبراغملا بابش نم ريثك ناكف « تددعت ةفاقثلا ركارم نإف
 ثدحتلا مهبجاو نم نأ نورعشي اوناكو « مهتافاقث عونتب اهخويش ءاقل نم اهيف نولماي امب
 سلاجملا ضعب ىف انايحأ راد ام ىلاو هيلإ اوعمتساو اهحن ويش نم مهب اوقتلا نمو زك ارملا هذه نع
 ربع لفاوقلا هذه ىف نولحري ريثك. ذأ نيعفادلا نيدهبو . ةيملع ةلعسإ وأ ىملع راوح نم

 فصوو هتلحر فصوب مهضعب ىتُعو « ىصقألا برغملا لهأ نم ماشلاو رصمو ةيبرغملا دالبل
 . مهيلإ عمتسا نيذلا خويشلا تاقلحو اهزن ىتلا نادلبلا

  )1١راطمألا . ءاوتألا :

0-0 



 + ىه

 ديشر نبا 2 7ةلحر

 اهنع انثدحو « ىرهفلا رمع نب دمحم ديشر نبا ةلحر اهمهأو ةيبرغملا تالحرلا مدقأ نم

 نودلخت نبا نع لقنو « ىفاولا د هباتك نم ىناثلا ءزجلا ىف تيوات نب دمحم ذاتسألا اهفلّؤم نعو
 ملعي ةفرعملا لهأ نم هنأ ىقيفلبلا تاك ربلا ىبأ نع لقن اك هلهأ ديسو برغملا ةخئيشم ريبك هنأ

 كلذ ريغ ىف اكراشم ىفاوقلاو ضورعلاو بادالاو .نايبلا ملعو ةيبرعلا ةعانصو عيسلا تاءارقلا

 : ١؟تو/ه "ها/ ةنس دلو « رثنلا دوجيو هقلكت ىلع رعشلا ملظني غ اعيلب ابلطحت اًبيدأ نونفلا نم

 14177 ةنس « هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف هتلحر أدب م 1"1٠؟/ه 7/7١ ةنس ىلاوح ىفوتو

 ءلم » : اهاعمو « مهنع هذحخاو مهسلاجمو حويشلاو نادليلا نم هذهاش اه لك اهيف لجسو

 . « ةنيدملاو ةكم : نيمرحلا ىلإ ةهيجولا ةهجولا ىف « ةبيغلا لوطب عمج اميف ( ةبيقحلا ) ةييعل

 تدتما ذإ « ىرجملا عباسلا نرقلا رخخاوأ ىف ةيبرغملا نادلبلاو رصم ءاملعل امهم اعجرم دعتو

 ىدذلا وه اطوط ناك امبرو ةطوطخم لازت الو تادلجم سمحس ىف ىهو « تاوئس عبرأ هتلحر

 هفصو ىف الإ لسرم - تيوات نبا ذاتسألا لوقي !5 - اهيف هبولسأو « اهعبط نم نآلا ىتح عنم
 : ىنجاطرقلا مزاح نع هلوقك اصلاخ اعجس اهغوصي هنإف ةبيط ةعقبل وأ ةيملعلا تايصخشلا ضعبل

 نمم ادحأ ملعن ال « ةقئار تاعارتخاو « ةقئاف تارايتخا وذ « ءابدألا رحبو ؛ مالبلا ريح 1:

 ع برغلاو قرشلا يف ةاريمأ تيار لمحب درفت « بدعلا | اهرحب وهف ةغالبلا امأو ٠ ء عاتبو

 . ©« اهراتوأ لامحو اهتيوار ©0دامح وهف « اهرايخأو اهراعشأو برعلا تاغل ظفح امأو

 ةيبرعلا ىف رصم ملاعل سلجمل هفصو هنم قوسنو « هتلحر نم ثلاثلا ءزجلاب رصم صخيو

 ( كمودق نيآ نم : ةيوحن ةلأسم ىف هلخدت دعب ساحنلا نبا هلأسف « هل اسرد رضح و هنإ

 نم : لاق ؟ دعبأ نم : تلق ؟ ةيردنكسالا نم : لاق . برغملا نم : تلق : ديشر نبا لاق

 نم لاقف « معن : تلق ؟ برغملا ( لخاد نم ) اًوُج نم نذإ : لاق « دعبأ نم : تلق ؟ سنوت
 نب نيسحلا وبأ انديس شيعيا : لاق نأ هب ىنحتاف ام لوأ ناكف « ةتتّيَس و نم : تلق ؟ هدالب ىأ

 هحرش ديري « ىلإ ميتيلا هباتك لوصوب ةدافإ « انخيش كاذ : لاقف « معن : تلق عيبرلا ىبأ

 740/6 ضايرلا راهزأ يظل . ىربثلا 0 عسرتو . امدسب انو ٠/5 يقارلا ىف اهرظفا ()
 . روهشملا ةفوكلا ةيوار دامح وه دامح (؟ هخويشو هلئامشو هحلحر نعو هنع ثيدحلا ىف ىرقمل

 . لمح : ركو عمج راقوأ 00 لع قلعي مك ايرهاظ ناك هنأ لوقيو هقيلاتو افرشو ابرغ

 ثيديللاب 5 رك دير ايكلام ناك هنأ فورعملا ناب كلذ



 ( ىجاجزلل ) لّمُجلا : تأرق معن تلق « هيلع تارقأ : ىل لاق مث .. ىسرافلل حاضيالا باتكل
 لإ هلاقتنا ديري ةقلحلا ىأ ) ربعاف : لاق باتكلا تركذ املف ( هبوبيسل ) باتكلار حاضيالاو

 تسلجف ٠ اعستم سلجا : لاقق ءهنم ءليح (اشمكتم وايت تسلجف « باج لإ ىنمتأ
 ءاقلالل ذيمالتلا نم هيدي نيب 0س ص هلابقإ ءاثأ - الكل تسلتختاف « ءا رقالإ ىف ىدامتو

 نم التف ع كعضوم لإ جرا ؟ م لاقف « هيدي نيب تيثو يآ ا عيشلا ٠ تفتلاو

 مزعف © ملكت امو ( كراوجب ىأ ) سلجملا اذه سلج ام ملع ولو ؟ تنأ ْنَم كولملا فرعي م
 . « تتتامطاف نانئيطاالاب راشاو 3 تدعف 3 ىسلجم ىلإ دوعلا 2 لع

 نم نيرشعلاو ةسماخلا وحن ىف اباش ناك دقف « تالالد سلجملا اذهل ديشر نبا فصولو
 لضقلا ضعب هيف فرع نيحو « هرصع ىف ةاحنلا ملع لب « رمبك خيط ساحل نياو « هر

 مغر هراوجب سلجيو ةقلحلا ربعي نأ هيلإ بلط « ةيبرعلا ملع : هقلي ىدذدلا ملعلا ىف ىملعلا

 برغملا نم مهسلاجم ىلع دفي نم نومركي امئاد ةيردنكسالاو ةرهاقلا ءاملع تاكو . هئس رغص
 ضعب ةءارق ىف تازاجإ مهنم نوبلطيو « ممل نوذملتي اوناكو « اخويش وأ انابش يمقأل
 تاباتك نم ةرماغ ةرثك دجيس تافلؤملا هذه نم كانه أرقي ناك ام ىلإ عجري نمو . مهتافلوم

 ىكلاملا هقفلا ىف كانه همسا ددرتي نممو « ارارم حرشت دقو كانه أرقت مهتافلؤمو نييرصملا ءاملعلا

 نييرصملا ءاملعلا ةلج نم مهريغو ىفارقلاو ليلخ خيشلاو دبعلا قيقد نباو بجاحلا نبا لوصألاو
 ءاهب اذهو . ةيبرغملا تافلؤملاو نوتلا ضعب لوادتت رصم تناك لئملابر . نفو ملع لك ىف
 ىذلا ريبكلا ىوحنلا ملاعلا دمحا نب هللا ديبع عيبرلا ىبأ نبا هرصاعمل ارقي ساحنلا نب نيدلا
 لاوط ةيبرعلا اهب ارقاو ةعبس ىلإ ةرجهلل 545 ةئس نابسالا اهيلع ىلوتسا نيح ةيليبشإ نم رجاه

 حاضيالا باتك ىلع هحرش هل أرق دقو ساحنلا نبا ىرنو . ةرجهلل 788 ةنس ىفوت نأ ىلإ هتايح
 نبال لوقيف دوعي مث « انديس شيعيأ » : لوقيف هنع لاؤسلا ىف فلطلتي ىسراغلا 7 اع ىبأل

 أرق هنأل نكلو « ديشر نبا لثم هيلع ذملتت هنأل ال « هخيش هلعج دقو « انخيش كلذ : ديشر

 مل نوءرقي نمل ءاملعلا نم انفالسأ لالجإ رادقم ىلع لدي ام كلذ ىفو « حاضيالل هحرش هل
 ىف اسرد محل اورضح الو « مهوقلي مل نإو « مهخويش مهنأب مهنوتعنيف مهتافلؤم ضعب
 غبار ةنيدم ىف هل تثدح ةردان ديشر نبال تيوات نبا ذاتسألا ركذيو . ةيملعلا مهسلاجم
 : 0 . زاجحلاب

 هنا كلذو 9000 هفاخي نم هللا ملعيل كحلامرو مك <يديأ ٠ هلانت ديصلا نم ءىشب هللا مكنولسيل
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 خويشلا دحأ « مارخلا تيبلا ىلإ « مالسلاو ةالصلا اهتكأس ىلع « ةنيدملا نم قيرطلا ىف ىنبحص
 نيب « بنارألاو لازغلاو شوحولا للخت نم ابجع تيأر « غبار انيفاو املف « ةنيدملا ءافرش نم
 دق حراوجلاو « مارح « مارح : نوداني سانلاو ؛ مهيديأب سانلا اهاني ثيحب « لاحرلاو لامجلا

 انررم اذإ « قيرطلا اذه ىف انتداع ترج اذكه ! ايجع رت لمأت خيشلا كلذ ىل لاقف .. تسلس

 نأك اندع املف . ائيش دجن مل نيلحم انْدُع اذإف « ىرت ام شحولا نم هب دجن نومرع نحنو هب

 . ةدهاشملاب ىدنع نكي مل ام ةيالا ىنعم نم ىل نايف « لاق اي

 رعش وهو « رعشلا مظني ناك هنأ ىلع لدت « هل تايبأ ضعب « هتلحر ىف ديشر نبا رشيو

 فراعمب ظتكت ةلحرلاو . ديج رثن عجسلا نم اقيلط لسرتسا وأ عجس ءاوس هرثن امأ « طسوتم

 . هنمزل اهخويشو ةيبرعلا نادلبلا ىف ةيملعلا ةكرخلا نع ةريثك

 ىردبعلا 2")ةلحر (بر
 « شكارم ميلقإ قطانم ىدحإ ةحاح ةقطنم نم هلصأ « ىردبعلا دمحم نب هللا دبع وبأ وه

 تاباغلابو ةيرخصلا ةيلاعلا لابجلاب -- نازولا نسحلا لوقي ا - ءىلتمت ةرعو ةقطنم ىهو
 ناكو « شكارم خويش ىلع هملعت لمكأو ةحاح ىف شن هنأ ودبيو . ةريغصلا ةيثاملا ةيدوألاو

 - نظي 5 - - اهأدب دقو « هتلحر ىف امئاد عجسلا مرتلي ملو « رثنلا غوصو رعشلا مظن نسحي اييدأ

 اهأدبو ( نيليوط نيماع هنم تقرغتسا دقو م ١595٠١ /ه "88 ةنس هتايح نم ثلاثلا دقعلا ىف

 ىتح لامشلا ىف ندملاب اهنم ّرمو  ةنايلم ةئيدم ىتح رئازجلا ىلامش وحن ههجو ايلوم ةحاح عم

 مث « ةرتف اهب ماقاف هتبجعأو ةيردنكسالاب هنم ائداب ىرصملا رطقلاف سلبارط ىلإ اهنمو « سنوت
 ميلقإف ةبقعلا ىلإ اهنم هجتاو « لبق نم سلبارط ىلع لمح ام « اهيلع لمحو ةرهاقلا ىلإ اهكرت
 رصم ىلإ نيطسلف قيرط نم دلعو ءرطعلا لوسرلا ربق رازو « جلا ةضيرف ىَّدأ ثيح زاجحلا
 ةينأث ةراتو « ةرات ءانثلا ىف غلابي نادلبلل هفصو ىف انايحا هارنو « هتدلب ىتح ةيقيرفالا نادلبلاف

 : لوقي اهيفو « رئازجلا ىف ةنايلم ةنيدم ىلع هءانث ىفضأ دقو ء حدقلاو مذلا ىف غلابي

 بثك نم تفرشا « ةرصقم تدملا تاهمأ نع كلذي تسيلو « ةرصتخم ةعومجم ةنيذه د

 راهزألا ةمج ةضور ىف ء فرش نم اهفرط ميسن تف رشتسأو « فاش (رهن ) ىداو ىلع

 ىهتشي ٠ اردصمو ادروم أمظلا ىفشو « اريخم قارو « ارظنم قاش « مايهلا نم ميقلا ىنشي

 هءايصح ناكو 6 عورصلملا - قافأل بح هب شرول : لوقيو ؛ عورشلا تاير وهو هيلإ رظانلا

 . طابرلا ىف دقو 797/7 ىفاولا باتك ىردبعلا ةلحر ىف رظنا (1)

 ةعوبطم ىهو ىسافلا دمحم ذاتسألا اهققحو ةلحرلا رشن

 ةو؟



 ةمث لع ىهو « اميدق نامورلا اهانب ىتلا ندملا نم ةنايلمو . « عومد هقوف نم ءاملاو نامج
 عييانيلاب ءىلم هيلع ةديشملا لبجلاو ؛ اليم نوعبرأ طسوتملا رحبلا لع لاشرش نيو اهنيبو , لبج
 2 ةليمج تايقتسف اهلحخادبو ةنقتم اهتويب نإ نازولا نسحلا لوقيو . « زوجلا راجشاب ىطغمو
 ء بشخلا نم ةفيطل ناوأ عنصب رهتشتو « نيطارخلاو ةكاحلاو عانصلا نم هنمز ىف اهناكسو
 ةيردنكسالا نإف ىردبعلا بجعت مل ةرهاقلا تناك اذإو . ضرألا نوعرزي اهلهأ نم نوريثك و

 : لوقي اهيفو هتبجعأ

  ةقاذملا ةوالحو رظنلا ةوالطو ؛ ةقالطلاو عماللا قارشالا دلبو « ةقاثولاو ةناصحلا ةئيدم د

  ةعارض نامزلل اهيلع دبت ملف « هبازحأو ناثدحلا شيج اهنم لفو ؛ هباتو نامزلا رفظ اهنع لك

 لب « ةعاس الو اموي لذ فقوم هل تفقو الو « ةعاضي الو ةعلس هتالماعم ىف اطل تسكو الو

 ىلإ انذأ غصت ملف « لطبو هرحس لحمضا ىتح هديك ترباصو . لطبلا توبث هبزخلا تتبث
 ريغ ديجو ليلك ريغ فرطب ةيماس داوطألا فضوقو ةمقأو ىهف , لطخلاو انخللا نم هب دعوي أم

 ء "97قنرملا ر دكلا قورملا ىفاصلا نم مهتلدبأ ىتح , ©7قنخملاب هلهاو رفكلا نم ةذخا ع 20دانم
 : قلأت رورس راهن دعب مدا مه ليل مهيلع اجدو 29 ةلحملل ىدنلا ةرماسم فسألا اورماسف
 ع ناكرألا ةحيحص « نادملا ةحيسف ةئيدم .. مدنلا اوقفلاحف مدتحاو ىسألا مهيلع حرطضاو

 رغث نع مسبت « روحأ (0جاس فرطب ونرتو « رظنملا ليمج اّيحُم نع رقت « ناينبلا ةحيلم
 بئاجع نم اهيف ساس امب « ؟”ردنكسإلا صخش اهنع بغي مل هنأك « رون اذإ ناوحئ لاك

 اهيف ىفوو « بجحو اهريغ نسح اهنسح رتس دق « بجع اهلك ةنيدمب كيهان ؛ ربدو اهينابم
 ىلع هب ("9تّرصو : مالعألا هراعس ام اهفصو ريطست نع ىنغا دقو « بجو اك هقح ناقتالا
 . مالقألا قرهملا

 تيوات نبا ذاتسألا لثميو « الاسرإ مالكلا لسريو عجسلا نم انايحأ ففختي ىردبعلا ناكو
 : ةيردنكسالاب ىراوسلا دومع ىف هلوقب كلذل

 ودبي وهو « ةعفترملا ( ةنذأملا ) ةعموصلا ردق ىلع , ادج لاع ريدتسم لحأو رجح وه و

 ردق لع « ةعفترم ةتوحنم ةراجح ,لع ميقأ دقو « اهنع اعفترم ليخنلا ةباغ ىف ازراب ديعب نم

 كلانه تبث فيك الو « اهيلع ميقأ فيك ملعي الو , نيتماق نم ديزأ اهولع ع ماظعلا نيكاكدلا
 . © كلانه هتماقإ نع الضف « ةتبلا هكيرحت نكمي ال امم وهو « فصاوعلاو حايرلا عم

 )١( نكاس : جاس (د) . ميقتسم : دام ريغ .

 سسُوم ىنردقملا دنكسالا وه ردنكساإلا (5) . قحلل قععلا ىف لملا عصوم : ىتحملا (5)
 . ةيردنكسالا , ردكلا دادزملا : شرملا (9)

 . اهيف تكي ةفيحصلا : قرهملا . تتوص : ترص 007/0 , هعم تيبي مركلا ناب ىشعألا هحدذم ىلهاح ىميرك (4)

 مهأ <



 مدو اهعئيبو اهعقوم مذ : هيف غلاب امذ اهمذ دقف « ع« سلبارط ملظ اك ادلب ملظي مل هلعلو '

 ىوذ طلاخي نكي م هنأ ىلإ عجري ةرهاقلا لثم اهريغو سلبارطل همذ ناك اميرو هع اهلها

 نيمومذم صاخشأ لع فرعتي ناك وأ ؛ حدقلا ىلع ال حدملا ىلع هلمحي نمو امهيف ةءورملا

 1 ءانثلا ىف رفوألا ظملا هنم سنوت تلات دو « مهلاثمأ ىوأت ىتلا دلبلا -- ناتو تير نود - ملف

 : اهناسل ىلع هلوق نمو

 عد لع تبطعخ الانيمي تلاقنف  اهلامج قاف ٌءابسحلا ةداغلا انأ
 جرح نم جْوزلا ىلإ خف الو ىب امف ةلوعب فصو ندترا تايناغلا اذإ

 جوف ىلع اًجوف رهذلا ىنودرت مهن ةحارعسا جيجحلا ىدودكمل فو

 جْوألا ىلإ ضيضحلا ىف َْم ىقتري هب ملسك - قيتعلا تيبلا ىلإ - ىنإو

 ىشايعلا ()ةلحر

 ناك ءم ١578/٠١ 17/ ةنس دولوملا يشايعلا ركب ىبأ نب دمحم نب هللا ديع ملاس وبا وه

 مولعلا نم فرعي امي هفقتو ميركلا نارقلا هظفحف هب ىنعو « ةيرصانلا ةيوازلا ويش نم هوبأ

 ضعب ىف عربي ذخأو « اهئاملع تاقلح نم دوزتيل ساف ةنيدم ىلإ هب لسرأو « ةيوغللاو ةينيدلا
 ؛ فوصتلا ىفو ىوبنلا ثيدحلا ىفو ةيهقفلاو ةيوحنلا لئاسملا نم ريثك ىف فلأو « مولعل

 ءادأ ىلإ هتلح رب رهتشاو : ١"؟ا/لؤ/ه .١١89٠ ةئس ىفوت « ةريثك ةيوبن حتا دم هلو ارعاس ناكو

 اهيف لزن ىتلا نادلبلا نع ةريثك تامولعم اهيف انيطعي ةيعوسوم ةلحر ىهو « جحلا ةضيرف

 : ةرونملا ةنيدملاب هتماقإ نع هثيدح ىف هلوق نمو « اهب ةيملعلا تاكرحلاو

 ةيناثلا ةثيللا ىف - مدقت ا" - اهانلخد نذل فصنو رهشأ ةعبس ةنيدملاب انتماقإ ةلم تناك و

 لحم ىف الوأ نكسن انكو « نابعش نم رشع عباسل ىف ةكم ىلإ اهنم انجورخ ناكو « مرحن نم

 نع اهدعبأو اهعسوأرو ةنكمألا حسفأ ناكو « مدقت 5 « ليعامسإ انديس دهشم راوجب انلوزن

 ةيراغملا انباحصأ دحأ دهشملا يق ناكو - مدقت < - نارثبو « ءوضولل ةيلخخأ هب « سانلا ماحز

 ىتوي ام ضبقيو / هباوبأ قالغإو هسنكو هحابصإ ىلوتي ناكو « هب انلزتأ ىدلا وهو « نيرواجملا

 بيطخلا هوخأو دمحأ بيطخلا انبحاص ةنيدملاب ةيكلاملا ىتغم كلذ هلو ع هيلإ ةقدصلا نم هب

 . هنم ةصصح امهل عفد لاي هل ام تاقدصلا نم معمتجا اذإف . ام دهشملا ةيالو نأل ءمحرلا دبع

 . « اهريغبو ةنيدملاب دهاشملا رئاس نأش وه 1 « ىقابلاب عفتتاو

 ىشايعلا ذخخأ امناكو « ةلحرلا بناوج رثكأ ىف اقيلط ارح السرم بولسألا ىرجي اذكهو

 اهقيقحتو اهعيطي ىنعو . سافب اميدق ةلحرلا تعبطو ةايحلاو ا/37/8 ىفناولا ىشايعلا ةلحر يف رطنا (1

 . ةمهم سراهف اهب قحلاو ىجح دمحم روتكدلا .2٠ 3. ص ةيراعلا ةلودلا دهع ىلع برعملا ىف ةيبدألا
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 هحلقو امل همذو عباسلا نرقلا ىف سلبارط نع ىردبعلا هبتك ام لع دري رشع ىداحلا نرقلا ىف
 : هائاق اهفصيو م ١ ها(.ه١ ١٠ . ه8 ةنيس هتلحر ىف اهراز كقُف اهيف

 ىهو « درفلا بجر رشع عباس ءاعبرألا موي رهظلا برق سلبارط ةنيدمل انلوخد ناك »
 اهيياعمو « ةليلج اهرثامو « ةريهش ودعلل اهتياكنو . ةريثك اهتاريخو « ةريغص اهتحاسم ةنيدم
 لهس « اهقرط ةعساو « راودألا ةبسانتم ؛ راوسألا ةيلاع « ءانفلا ةحديسف ؛ ؛ ءانبلا ةقينأ « ةليلق
 داتعملا لع ةحامسو « فاصنالا ليمجو ٠ فاصوألا ءاكز نم اهلهأل عمج ام ىلإ « اهقورط
 : امالس الإ اوغل اهلهأ نم دحاو نم عمست داكت ال « ةدئاع ةريملا عاونأب "نيالا لعو « ةدئاز
 , نيدباعلا ءارقفلا نم ريخلا ىلإ بستنا نمو « نيدراولا جاجحلا عم اميس « امالم قحتسا نمل ولو
 باب : ناباب ةنيدملا هذهلو . مهيلع مهلاضفإ ىف ادهج نولأي الو « مهماركإ ىف نوغلابي مهنإف
 ريمألا هيف ىذلا نصحلاو « اهتاهج نم ريثكب طيحي رحبلا نأل . رحبلا ىلإ بابو « ربلا ىلإ
 مهرمد س- ودعلا ىف ةياكن ةنيدملا هذه ريمألو . رحبلا نيبو هنيب ربلا ةيحأن نم ةنيدملاب لصتم
 املقو . ةمينغ ريغب عجرتو رفاست املق « رحبلا ىف داهجلا ةدعم اهريظن لق بكارم هلو - هللا
 : اريخ هللا مهازجف « داهجلا نفس نم ال « ةراجتلا نفس نم نوكت نأ الإ ةنيفس مهل ترسأ
 . « نيملسملا دالب رئاسو كلذ نم مهالوأ ام ىلع مهناعأو

 رصان نبا 2")ةلحر
 ىبونج ةعرد ىداوب ةيرق ) توركمتب ةيرصانلا ةقيرطلا سيئر رصان نب دمحم نب دمحأ وه

 ( هفيقثتو هتيبرتب ىنعو م 4١/ه ١٠١هال ةنس ةقيرطلا خيش هيبال اهب دلو دقو ( شكارم
 م10.ةاه ١١7١ ةنس هل ةجح را تناكو ارارم جحو « سافب ءاملعلا تاقلح ىلإ فلتخاو
 : ةيبرعلا نادلبلا ىف ةيملعلا تاكرحلا نع اريثك لجس اهيفو « هتلحر بتك ةجحلا هذه دعبو
 ىف هلوق نمو . كاذنيح اهحخويشو اهب ىملعلا طاشنلا لع فرعتلل امهم اردصم دعت ء كلذلو
 : زاجحلا باعش دحأ ىف هقافر عم اهاناع ةرارحلل ةجوم فصو

 (ه )١١١9 ةعست ماع انهجوت ال ةفاسملا هذه ىفو « نيءاشعلا ني ةركألا ىبرغ انلزن »
 ( سانلا ىلع بركلا ىلاوتو رحلا دتشاو ' مومْحَيلا جيضن نم « مومسلا حير سانلا ىلع ته
 : هبرش ىنْعُي الو « لك برشي « لامجلاو لاجرلا ىلع شطعلا دتشاو « سانيإلاو ليحلا تعاضو
 . هل شطعلا ةرارح تديازتو الإ هيف نع ءاملاو حدقلا نييب ال « هبرك ءاملا لوانتب ديازتي لب
 داكت ال تكرب اذإو امل ودبي لظ ىندأ ىف اهسأر لخدتو « راجشأل لالظل تّرفو لبإلا تكربف

 . اهدمب امر 2 باتك اهنم سبتقلا صئلاو رصان نبإ ةلحر ىف رظنا (1)
 7١ص ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع برغملا ىف ةيبدألا ةايحلا

 ا



 ؛ هوجولا تحلكو « رجانحلا بولقلا تغلبو لاخلا تدتشاو . ابرإ ابرإ تعطق ولو موقت
 هب اذإف ( اميلس ) هب ساب ال لجرلا ىرتف « تركنتو اهضيبأ ٌدوساو « تريغتو ررغلا تّريغاو
 لبالا نمو نوريثك سانلا نم كلهو . توملا هيلإ هقبس ءاملاب ىتوأ اذإف « توفلا هيلع ىَشْخُي
 « تاولفلا ىف تهاتف « مهماوق هب امو مهداوزأب ةنوحشم مهلامحأو مهعئاضي سانلا كرتو « رثكأ

 تقاضو ( ةمايقلا موي ىف ) « ضرعلاو فقوملاب ركذي موي . ةاجنلا بلط ىف مهسفنأب اوبهذو
 سانلا « ضرألا نطاب ىلإ ليبسلا دجي ول ناسنالا دوي « ضرعلاو لوطلا ىف اهتعس ىلع ايندلا
 نم شطعلاب نيتسلا ءاهز ةبراغملا نم تام . ىراكسب مه امو ىراكس مهأرتو « ىرايح هيف

 . « نادلوو لاجرو نايبصحو ءاسن

 ةثلاثلا هتجح ىف هل ثدح امنإ ةريخألا هتجح ىف هل ثدحي مل ةرارحلا ديدشلا مويلا اذهو
 ىلإ ةفلتخملا هتالحر ىف اهفداص وأ اهار ىتلا دهاشملا مهأ نمضتت كلذب هتلحرو ١١١9 ةئس
 مويلا اذه دهشم ىف هعجس وحن ىلع انايحأ اهيف عجسي هنأ ريغ لسرم بولسأب ةلحرلاو . جحلا
 . م١/0١ا//ها594١١ ةنس ىفوتو . ةيبرغملا تالحرلا فرط نم ةفرط ىهو راحلا

 ىناسغلا ريزولا 2'ةلحر

 ىف ضوافتلل اينابسإ كلم ىلإ ةراغس ىف ناطلسلا هلسرأ دقو م 8١7١ه 1١١19 ةنس ىفوتلا
 ةيسلدنألا دجاسملا ىف مهدنع ةيقابلا ةيبرعلا بتكلا عاجرتسا ةلواحنو نيملسملا ىرسألا ءادتفا
 ةلحر » : اهامس اينابسإ اهيف فصو ةلحر بتك ىصقألا برغملا ىف هنطو ىلإ داع املو « ةميدقلا
 اينابسإ نع ةمهم تاظحاللم هتلحر تلمحف « ةظحالملا قيقد ناكو « ريسألا كاكتفا ىف ريزولا

 هلوق نمو « هيف ةعنصلل رثأ ال قيلط لسرم بولساب ةبوتكم ىهو « اهيف اهراز ىتلا ةرتفلا ىف
 : هل ىنابسالا كلملا لابقتسا ىف

 ٠ رادلا انب لخخدو بّحرو مّلسف .. مودرويملا ليكو ائيقل رصقلا باب نم انيرق نيح .
 انلخخد نأ ىلإ . هّدح دنع لك فقيو نوملسيف « رباكألاو نايعألا نم تاعامجب ّرمث انلعجف

 انيقلف ىنحنا نأ ىلإ ربكلا هنم غلب نسلا ريبك لجر وهو « ريبكلا ناويدلا بتاك اهبابب ةريبك ةبق
 هيمدق ىلع افقاو ةيغاطلا اندجو ةبقلا هذه ىفو ء باب اط ىرخأ ةبقانب لخخدو .. ةاقالملا نسحأ :

 ةباثمب مهدنع ىه ذإ « مجعلا كولم دئاوع ىه كلتو ,. بهذ نم ةلسلس هقنع ىف لعج دقو

 )١( ةجنطب 2 ىلع برغملا ىف ةيبدألا ةايحلا ةلحرلا هذه ىف رطنا .
 ص ةيولعلا ةلودلا دهع "١5 ةعوبطم ىهو . اهدعب امو

 هذال



 لعجيل « ادلوصو لعي أنمأقم مايأ - اهعنصو - اهّدعأ هعص رم بهذ نم ةلبط هنيمي نعو ؛ جاتا

 . « ىلاعت هللا هزعأ اهلسرل اميظعتو الالجإ ةيناطلسلا ةءاربلا اهيلع

 يسانكلا نامثع نب دمحم 7'2ةلحر

 هراتحا مل : هنيواود ىف تاك 0 هلا دبع نب لمح ناطلسلا هئيعق ؛ ابدأ نا م (|[(46

 لإ هتلحر أهنم طابرلا ةعماج عبط ع هد لعتم تاالححر هلو م اريزو ةيبع مل » ناوطتل م اح

 كاكتفال م ١!/ا/و/ه 1١١91 ةنس رئازجلا ةموكح نم ةوعدب اينابسإ كلم ثلاثلا سولراك
 اهترشنو « ريسألا كاكف ىف ريسك الا » : اهاعم دفو ) مهيلإ مهتيرح درو نييرئازجلا ىرسألا

 1 ليردم 2 2 هلوق نمو ابتاكو ارعاش اييدأ ناكو 4 طابرلاب سماخلا دمحت هةيعرفأج ا ريخأ

 تينب « ايئابسإ دالبب رضاوحلا ةرضاح ءانبلا ةماخضو ربكلا ىف ةياغ ةريبك ةنيدملا هذه »

 ىلع اوسرغ دقو « ءانسو ةجهبو « ءاهبو انسح اهداز سرانسنام ( رهن ) ىداو اهبابب ةوبر ىلع
 ف وفصب ولعلا ةياغ ىف ههبشأ امو مشدلا لثم لثم ةريثك اراجشأ ةنيدملا ةصحأن نم ىذلا ىداولا ىناج

 مهشادكأ ىلع روك لما ىداولا ةيش ةيساح لع نوددرتي 4 مهجورخ تفو ةيشع املالظ كوكيفتي هل دعم

 اندجو ةروك ذملا ةنيدملا انلحند الو ٠ هيلجر لع جرحي شدك ةهدنع نكي ' نمو ( ( مهباود (

 لجف  ةعفترم رايدو ةعسنم كلكس ىف الرف ١ اهجراخب اناقلت نم فاعضأ قئالخلا نم ا

 . .ةيبروألاو ةيزاجحلا تالحرلا نع مدعت م أانيسح"و . ع ءاسنتلا نم اهدعاب 5

5 

 باتكلا رابك

 "ضايع ىضاقلا (أ)
 ىف اميدق هدادجأ رقتسا « هرصع ةم"لاع ىعبسلا ىبصحيلا ,ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ وه

 ةتبس ةنيدم ىلإ اهوحرابو ٠ ةسرادألا مايأ ساف ىلإ اولقتناو « ةطانرغ لامعا نم ةطّسْب ةنيدم
 دادجأ نم اًهْرْن نم لوأ ناكو « ىرجمملا عبارلا نرقلا ىف برغم ا نييمطافلا ديبع ىنب لوحد دعب

 ضايع رابخأ ىف ضايرلا راهزأ باتكو ( طابرلا عبط ) 2 ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع برغملا ىف ةيبدألا ةايحلا رظنأ )١(
 . ( رشدلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل عبط ) ىرقملل . اهدعب امو لا" 4 ص
 ىفاولاو ةددعتم عضاوم ىفو ١١/5 ىبرغملا غوبنلاو : دمحم هنبأ باتك هلامعاو ضايع ةريس ىف رظنا (؟9
 . ها/١ ةفيرش نب دمحم روتكدلا قيقحت ضايع ىضاقلاب .ضفيرعتلا

 هذزمم



 ةرانملا مساب ةفورعملا ىهو اضرأ اهب ىرتشاف ء ارسوم ناكو « نورمع هدج ضايع ىضاقلا
 « ضايع هنبأ هل دلوو « نفدلل ةربقم اهتيقب فقوو « دجسملا ىلع اهفقو ارايدو ادجسم اهب ىنبو
 ملعلل ابلاط أشنو م 88١٠ه 405 ةنس ضايع هنبا ىسومل دلوو ىسوم هنبا ضايعل دلوو
 هبابك أو هئاك ذ نم اوظحال الل هحخويش دنع امظعم - هنبا لوقي ا" - هيف ادهتجم هيلع اصيرح

 كرتي ال « ميركلا نارقلا ظافح نم ناكو « هنارقأ ىلع قوفتو « هنامز ىف عرب نأ ىلإ سردلا ىلع

 نم - لوقي ا - ناكو. « هنبا لوقي م هماكحأو هدهاوشو هبارعإو هيناعم ىلع مايقلاو هتوالت
 اظفاح اهيقف ناك اي ء.هجيرختب اقذاح هفلتخمو هلكشمو هبيرغو ههقفو ثيدحلا ىف هنمز ةمئأ
 ارعاش بدألا نم اناّير ايوحن ناكو « ىناوريقلا دبز ىبأ نبا رصتخمو نونحس ةنودم لئاسمل

 ةيع رلا جئاوح ءاضقتسا ىف ءارمألا لع امأدّشتم « اهوفم ابيطخح هنامز لها بككأ نم أديجم :

 لحر مث « هدلب خايشأ نع ذخأ هنأ هنبا فيضيو . ةصاخلاو ةماعلا بولق ىف اببحم ؛ مهدنع

 ةنس لئاوأ ىف ةيسّرُم ىلإ جرخو « اهخنويش نع ذخاو « ةرجهلل 001 ةنس سلدنألاب ةبطرق ىلإ
 سلدنألا ©")ءالعأ نم ةريثك ةعامج هتزاجأو « ةرتف ىفدصلا دمحم نب نيسحلا ظفاحلا مزلو

 ةطاترغ ىلإ لقنو ةرجهلل ه١ ةنس ةتبس هتدلب ىف ءاضقلا ىلوو . زاجحلاو رصمو سنوتو
 ةنس ةتبس ءاضق ىلإ داعو هال ةنس اهنع فرصو م ١١*5/ه هال ةنس اهب ايضاق

 مهعمو ةتبس لهأ هشيج ٌدرف ةتبس نموملا دبع ازغ نيدحوملا ةلود ءدب ىفو . م 44١١ه 5
 ساف ىتنيدم اوحتفو نيطبارملا ةلود ىلع نودحوملا ىضقو نيفشات لتق الو « ضايع ىضاقلا

 حتفل دعتسي وهو الس ةنيدم ىف ضايع ىضاقلا هيقلو « نمؤملا دبع ةتبس لها عياب ناسملتو
 تراث دوه نبا دمحم ةروث ببسب نمّوملا دبع لع سلدنالا تضفتنا الو «ء هتلص لزجاف شكك أرم

 ىعدتساو « ةعاطلا ىلإ تداعو نيؤملا دبع اهبراحو - ليق م ضايع ىضاقلا ىأرب - ةتبس
 اذإ ىتح ة ةرجهلل ه57 ةنس الولغم شكارم ىلإ ةتبس نم ذخاف « اضايع ىضاقلا نمُؤملا دبع

 . هلمكأو هجو ٌربأ ىلع هنع افع هروثنمو هموظنم ضعبي هفطعتساو شكارم ىف نمّرملا دبعب عمتجا
 ىفوت نأ ىلإ ةعفرو اومس موي لك دادزت هدنع هتلزنمو « هنبا لوقي 5 « هسلجم موزلب هرمأو
 افشلا باتك : اهمهأو هتانلّؤم نع الصف دمحم هنبا بتكو . م 4١١ة/ه ه48 ةنس شكارمب

 باتكو « مويلا ىلإ ىمالسإلا ملاعلا ىف باتكلا اذه ةرهش تودو ِهْلَِي ىفطصملا قوقح فيرعتب
 لاكإ باتكو « رافسأ ةسمخ ىف كلام بهذم مالعأ ةفرع كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت

 ىحلاملا مامالل ملسم دئاوفب ملعملا حرش ىلع حرشلا ىف ةدايز وهو « ملسم حيحص ىلع ملعمل
 هل باتك اهمها نم ةسيفن بتك نم كلذ ريغ ىلإ سنوتب ريتسنلا نيفد ىرزاملا دمحم ىلقصلا
 هتمجرت ىف الصف تيوات نب دمحم ذاتسألا هنع بتك « دئارلا ةيغب » هامس ةغالبلاو دقنلا ىف

 . ةددعتم 20 119ص قياسلا هنا باتك خويشلا ءالؤه ىف عجار (1)
 عضاوم ىف ضايرلا راهزأ نم ىناثلا ءزجلاو اهدعب امر

 هأ



 دقنلا روص ضعب هيف ضرعي وهر ىصقألا برغملا ىف بدألاب ىفاولا هبتك نم لوألا ءزجلاب
 « ةينيد ظعاومو بطحخ باتك هل ناكو . عيصرتلاو قابطلاو سانجلا لثم نم ةيعيدبلا تانسحلاو
 ةبطخنل نيسمخ لع لمتشي باتكلا اله نأ ةمتاحن نبأ نع ضايرلا راهزأ ىفو + دوقغم وهو

 ىلع اضاح امهادحإ ىف لوقي « نيتبطخخ هب فيرعتلا ىف هنبإ هل ىورو « تاعمجلا بطخخ نم
 : ىوقتلا

 هلل باتك كلعوو 6 هتاركسو ىوم ا (؟0ةنس 0 ردقلا '*فرص كلغقيا لق عماسلا اهيأ 7

 كير باك نم كيلا ىَحوأ 7 لئاو هتايا مك ريدتو هدودح 00 4 هداظعو هرجأ وزي

 (©9ءلاطتساو « اومظعتو هللا ىلع اوَتَع نيذلا نيا 0 |١ دحتلم هثود نم دجت نلو هتاملكل لدبم ال
 مهانكلهأ ىرملا كلتوو ٠ «©)|ملْطصا ىتح مهيلع ردقي "لقي : نل نأ اونظو ع اومكحتو ةهدابع ىلع

 * ريغلا قراوط نع اولِهذو ع نوتظلا ٍبذاركو لمألا مهرغ كنادعوم مهكلهمل انلعخجو اوملظ | ض0
 فعضا نم نوملعيسف نودعوي ام اوأر اذإ ىتح -- نوعجري ال انيلإ مهنأ اونظوإ» نونملا بي
 نو هتمعب اوركشاو اوصلخأو هللا ىومتب | رئارس ها هللا مكمحر -_- اوبنهن جاددع لقأو 10

 صبرتم لك لثظ هديعوب اوربتعاو اوصعت ا هتمقن اورذحاو كاهونصحت ال هللا ةمعن اودعت
 ممقأ م هذه: هتعاطل ٍوضهتاو «ىدسا ن نمو ى ىرسل طارصلا ٠؛ باحصأ نم نوملعتسف 6 اوصرتف

 مهانرشحو ةزراب ضرألا قىرتو لابجلا يسن 5 مويو# هل وف [ورظتتاو م ةرجانملاو ةيراحلا موب

 ضر لدبتو ع افجر يولقل فجرت بابلألا هيف لهدت موب كلذ #ادحأ مهنم رداغت ملف

 لمجن نإ نأ بتمعز لب ةرم لوأ م انقل 69د اومصج دق 52 كبر ى اع اوضرغو

 ةوالتو هللا ركذ ركذلا لضفأو  هباحصأو انّيبن لمحم ىذه ىّملا نسحأ نإ .ادعوم مكل
 انأرق انعيّس» : اولاق نيذلا نمو هباداب بداتو « هيدهي ىدتهأ نم مايا هللا انلعج « هباتك
 انخراوأ ؛ ةمكلاو ب باتكلاب انعفنا ا مهلا جادحأ ارب كرت نأو ٠ هب ائماف " دشرلا ىلإ ىداهي ابجع

 . «هأدشر انرمأ

 ىنامألاب رورغ نمو « هتمقنو هللا ديعو نم ريذحتو ىوقتلل ةوعد نم اهيف امب ةعئار ةظعلاو
 )١1( اولصاتسما : اوملطصا (ه) . ثادحأ : فرص :

 ثادحألا : ريغلا 59 . ةلفغ : ةئس (؟) ,

 ) )59هلضف : هلمخ (0 . اجلم : ادحتلم .

 ) )5انمهلأ : انعزوأ 4( . اودتعاو اولواطت : اولاطتسا .

 مه ٠



 . ىصحت ال همعنو هللا ةمعنب نارفك نم كلذ ىف ام عم ةمايقلا موي نع لوهذلاو ةبذاكلا نونظلاو

 ةلوقصم ةلزج ةغل ةظعلا ةغلو . هتظع ىناعم ةدكؤم ةينارقلا تايآلا ةبطخلا وأ ةظعلا للختتو
 ىف نيتدوجوملا اهتخأو ةبطخلا هذه أرقي نم ىسأيو . ةريثك ةينارق ظافلأ تايالا عم اهيف عيشت

 عجسلا رثؤي ناكو ةعوجسم ةبطخلاو . هبطخ باتك عايضل ضايع ىضاقلاب فيرعتلا باتك
 ةلاسر كلذ نم , دمحم هنبا اهنم هلّجسو هتبثأ اميف ىرن ام وحن ىلع هلئاسر ىف اضيأو هبطخخ ىف
 : هل نيقيدص اهيف بتاعي

 ىسفنل تملع ول مرج ال « بنأأ مأ بنذلاب فرتعأو ١ بيعأ مأ ُبِيحَأأ ىرعش تيل :
 اهيلإ ءىفي 3 ع ©)امارغ مانملا ذيذل اهتيلسلو « امارح بارشلا َدَرَي اهيلع تلعجل امج

 هنايعدت ام نياو ؟ ءافجلا اذه ام امكئالعي  اهنم مّلظتلا اهنع ىضربو ٠ ؟9اهيلع دجو نم

 1 الا 7 اتنب اعدو «؛ لاحرا ىّونلل تشو لاخلا انب تّدج نيحأ ؟ ءافولا ىرم

 ملعأ ال « اًيسنم ايمن اكدنع ترصو ؛ ايِرهِظ ىنامتذخنا : عادولل ديو نيع ©0تلَّجّمو

 مل قارتف ٍلوطل انأاكو « اعُدّصتم لزي مل انلَمْش نأك « ؛ ملح الإ ماقلأ الو « املع امكل

 ةسناؤم' وأ ناطلسلا ةسلاجمأ بايحألا «؟97بابغإ ىف بي درغلا بيري اذام ؛ اعم ةليل ٠ سب

 هيفاني لالمو ٌدودص مُأ « تيب ءايلعلاب ْتْيْي اي انلو «٠ تيبأو كلذ نم دجملا ىَبَأ ؛ ناطرأل
 ىذلا نم !؛ امتيقو « لالخلا كلت ظلغ نم هنادهاشت امل « لامتحا ةلق مأ« لالجلا كلذ

 ىلإ عجرأل « هاعمسأ « دودولا دوب ىدوُيو « دودصلا بجوي بند مث مأ ؟ لامكلا ىَطْعي
 نم فصنأو ©0لذعأ الو ررتْعأَف ؛ باتكلا ضوع ىسفنب ردابأو ٠ باتعلا نع « باتل
 . « مالسلاو لدعأو ىسفن

 تاراعتسالاو تاسانجلا نم اهنيزي ام عم عاجسألاو ظافلألا نم ديج جيسن ةلاسرلا جيسنو
 لئاسر نم ةيبدألا هلامعأ ربحي ناك اضايع ىضاقلا نأ ىلع - حوضوب - لدي امم « تايانكلاو

 ريصق عجس نم اهيف دروي امب ال , افهرم اًنسح كلذ بئاجب لمحت ةلاسرلاو . لئاسر ريغو

 هب هابحاص نظي ام ىلع هبيقعت لثمب « قيقدلا هسح نم روصي امب لب « ةفخبب هاوفألا نع ريطي
 نوديو « ةلاسرلا ةيقبب ملكلا ءانب ىف قيقدلا سحلا اذه رمتسيو « امتيقو هلوقب لالخلا ظلغ نم

 هديمحت ءافشلا باتك ةمدقم ىف هل ارقن ام فيرط نمو . اريبك ابيدأ ضايع ىضاقلا ناك بير

 : لوقي ذإ هلوسرل هديجمتو هبرل
 ىهتنم هنود سيل ىذلا « 00 محل رعألا كلملاب صتخملا « ىمسألا هعساب د رقنملا هلل دمحلا »

 . ةرايزلا ىف دعبلا : بابغالا (5) - . امزع : لصألا ىفر اياذع : امارغ (1)

 . مولا: لذعا (ه) . اهنم بضغ : اهيلع دجو (7)
 . منمألا : ىمحألا (0) 2 ةياتك تلك : تلجم . رمألا ىف ّىضلل : عامزلا 5
 . تلجحع : لصألا ىفو ةخوخيشلا نع

 ١؟هم



 ةمحر ءىَس لك عِسو© امذع ال اًسّدقن 7 نطابلا . امهو الو دايخ ال رهاظلا « ىَمَرُم هءارو الو

 « امجعو ايرع هسا مهسفنأ نم الوسر مهيف ثعبو , ©"مُع امعن هئايلوأ ىلع غبسأو املعو

 : امزعو انيقي مهاوقأو « امهفو املع مهرفوأو ءاملحو القع مهحجرأو , ىمتُمو اذتحم مهاكزأو
 ةمكح هاتاو ( امصوو ابيع هاشاحو « امسجو احور هاكز ٠ ىَمْحرَو ةفأر مهي مهدشأو
 هللا لعج نم هرصنو هرزعو هب نماف « امص اناذاو )هنا ابولقو ايْمُع انيغا هبأ حتفو ٠ امكحو
 « امثَح ءاقشلا هيلع هللا بتك ْنَم هتايأ نع ”فدصو هب بذكو ءامسق ةداعسلا منغم ىف هل

 ىلعو « ىمذتو ومن ةالص هيلع هللا ىَّلص «ىمعأ ةرخآلا ىف رهف ىمعأ هذه ىف ناك نمو
 . « اميلست ملسو هلا

 قفرقح فيرعتي ءافشلا هباتك انفلسا م5 امهب حعنتفا كقو ؛ ةقرقل تايآلاو ظافلألا نم اهنيزي ام

 . أع ىفطصلا

 ةيطع نب دمحأ «ةرفعج وبأ (ب)
 , نيفشات هنباو نيفشات نب فسوي نب ىلع ناويد ىف نيهبانلا ىصقألا برغملا باتك لوأ

 ( هرمع نه نيرشعلا لبق ناويدلا اذه ىف َْ هناكر 6 ١١١؟/ه هاال ةنس دلو هنإ لاقيو
 هيب ركب ويأ سلدنألا بانك ىيرغملا ناويدلا ىف اهاسرأ ىتتلا ةيناويدلا ةباتكلا ديلاقت ىلع فرعت هيفو
 ةلود لع نودحوملا ىضق الو ؛ مهبارضأو نودبع نب ديجملا دبعو لاصخلا ىأ نبار ةريصقلا
 جرخ ىذلا ىدحوملا شيجلا ىف مظتناف « ماهسلا ىمرأ انسمم ناكو ؛ هتثيه ريغو دو نيطبارملا
 ةلودلا سيئر اهب ربخيأ ةكرحملا ضرع نسحي ابتاك ىتنيإ رمع صفح وبأ دئاقلا بلطف ؛ هراصنأ ءزهناو رئاثلا لتقو ىدحوملا شيجلا رصتناو « كانه رئاث لاتقل بونجلا ىف سوس ةنيدم لإ
 تبجعأ ةليوط ةلاسر هل بتكو ( رفعج ىبأ لع لّدف « نيدحوملا نم هعم نمو نموملا دبع
 هبلق ةعاجش نم هدنع ىار امل « ةباتكلا ىلإ ةرازولا هدازو هبتكتساو « هاعدتساف ؛ ٍنمْؤملا ليع
 اسراف ىيحي اهوخأ ناكو « نوفشان: نب فسوي نب ركب ىبأ تنب جوزت دف ناك هنأ هلنق ببس نأ بجعملا باتك ىفر ؛ هلتقف هبضغأ نأ ىلإ هريزو لزي مو ٠ ىشكارملا لوقي 5 ٠ هيأر ةفاصحو
 لل آآ اول تمت ىوضناو مهرصن مت نيح مهل داقناو ٠ نيدحوملا ةمواقم ىف اديدش ءالب ىلباو

 هئاسر ىف رظناو - 501/١ ىفاولاو 1١7/7 ىبرغملا . افالغ بلقلا ىلع ناك : فلغا عمج : افلغ (1) غوبنلاو ١9 - ماب ١/ بيطخلا نبال ةطاحالاو . ةريثك امعنا امع امعت )١(
 ' ضرعا . اضشدذح 0غ

 7 ةينهؤملا هلودلا باك ءاشنإ نم هيدحوم لئاسر ا ومجعم#
 . ( طابرلا عبط ) ناك ةيطع نب دما رفعح ىبأ ةمحرت ىف رطن' 0(
 ؟بو ب »44 ص ىشكارملا دحاولا دعل بحي

 جه«



 امركم لزي ملو « هموق ةنوملا نم نيدحوملا ةديقع ىف لخد نم ىلع ادئاق نمُوملا دبع هلعجن
 ىف كلذب نمُوملا دبع ثدحتو . هيلع هتقنحا لاوقأو لاعفأ هنع هتغلب نأ ىلإ نمؤملا دبع دنع

 هتجوزل لاقف « هب نمرملا دبع كتف نم ىبحي هرهص ىلع ةيطع نب دمحأ رفعج ربأ ىشخف هسلجم
 ةريزجب قاحللاو رارفلا عاطتسا اذإو « ضرملا رهظيلف ادغ هانوعد اذإو « ظفحتي كيحأل ىلوق

 هباحصأ ضعب هرازو ىبحي ضرامتو . ( نيدحومل ىلع اجرام 'هيحاص ناكو ) لعفيلف ةقرويم

 « نموا ديع ءانبأ نم صخش ىلإ كلذ لجرلا لقتف ء رفعج ىبَأ هرهص نع هغلب ام هيلإ رسأف
 ةنس امهلتقب رمأ نأ ثبلي مو بتاكلا ليقع ىْأ هيخأو رفعج ىبأ ىلع ضبقلا رمأف

 ىف نمّؤملا دبع ذخأت ملو « تام نأ ىلإ هنجس ىف لظو ىيحي لقتعاو ء« م ١١هم/ه هو

 . ةمحر الو ةقفش الو ةفأر هيبحاصو رفعج ىبأ

 نأ كلذل دهشيو « نموملا دبع باتك نم ةورذلا ىف َدَمُي ةيطع نب دمحأ رفعج وُ

 » ةلأسر نينالتو عبس لع لمتشي 4 ةينمّوملا ةلودلا باتك ءاشنإ نم ةيحس وم لئاسر م ومجم 72

 دبع ةياهن ىتح لظ هنأ ولو « ةلاسرا ةرشع عبس اهف ه
 1 ىف هائاسر ترثاكتأ نال

 ه5 دنس  اهتروش تماق نأ دعب امل يل ننزل كبح تاراصتن لثرا كلت ل ىف يلم

 : ةروصلا هله لع اهتحنافو 4 ا اهوغلبي

 ةعبسب نيذلا ( ةاعدلا ١ ةبلطلا ل - هتنوعمب هدمأو هرصنب هللا هدّيأ - نينمؤملا ريمأ نم د

 هللا ةمحرو مكياع مالس - مهدّدسو هلل مهقثو - ةّماعو ةصاخ نيدحوملا نم اهيف ُْص عيمجو

 « بئاتلا ةبوت لباقو « بلاطملاو لامألا 217 يسمو « بئاغرلا ىللوُم هلل دمحلاف دعب امأ . هتاكريو

 ىلوأ هبحصو هلا لعو « 292بقاعلا هّيبن دمحم ىلع ىلصنو « بجاولا هدمح نم نّيعتي امب هدمحن

 زرخا , مولعملا ىدهملا « موصعملا مامالا نع اضرلا [ كلذب ] لصنو . بقانملاو ةّينسلا رخافملا

 هللا دمحب انلصو كقق .. (")بقاولا مالظلا جل بقاثلا هرونب ىلجملا ظ بفاوعلاو ءىدامملا فرش

 لعيب « نمألاو ةماتلا ةمالسلا لظ تحن اهيلإ انذعو « نميلاو رفظلا لاوح-ا متأ ىلع شكارم ىلإ

 ةرفكلا فونأ قاصلإو « اهمالسو ةئدملا دربب ةنتفلا ران ءافطإو ,ااهمامتو ةكرايملا ةوزغلا لاك

 ةميمعلا حرتنفلا هذهب - هّلل مكقفو -- ةمعنلا نإو .. نيمرجملا مولا رباد عطقو اهماغّرب نيدترملا

 ةيهبلا هتلحم | ىبرتو « تادو ( نيدحوملا ةوعد ديري ) زيزعلا رمألا ادهب ذحأ نم ىلع ةلماش ةماعلا

 )١1( ىءاشلا) بقاولا 000 , ريسيم ؛ ىثسعم .

 لسرلا متاح : بقاعلا (؟) .

 ما



 اهرمأ ناكو « باملا مركو نمل رشتتاو قازرألا اهب تّردو « باسنملا ضيفلا هتاكرب نم اهيف ضافو« باجُملا بجعلا - هنع هللا ىضر - ئدهملا تايا نم اهب رهظ ىتلا حوتفلا ىهف « نادزاف
 تأرقلا ىلع اوظفاح : ةتبس لهأل ةلاسرلا ىف نموملا دبع لوقيو . « باتملاو ركشلاو دمحلا الإ كلذ ىلع هلل سيلو . بالغلا ديدشلا اهسيطو مهقحمف « نيرساخلا نيدترملاب اصوصخم
 . ديحسوتلاو

 ةوعد نع اودترا ذأ « لودترم ةرفك مهنأب هيلع نيج راخملا تنسعني نمُوملا دبع نأ حضاوو

 ةلاسرلاو . فينحلا نيدلا نع دترا اهنع دترا نمف ؛ مالسإلا ىه تحبص ( امناكو , نيدحوملا
 سس سانلا هر وعذب جب رخخأ ىدلا تنرموت نبأ ىدمملا موصعملا مامالإ نع اضرلاب وعدت اهلئاوأ ىف

 هذهب نيدحوملا ةيعاد ترموت نبا اهيف هل نمّوملا دبع روصي ةعطق نيدحوملا ةوعدل ضفارلا ةقرونم رزج بحاص ةّيناغ نب ىيحي ىلإ ةهجوملاو ةيطع نب ملقب ةبوتكملا ةعبارلا ةلاسرلا ىفو

 - هئع هللا ىضر -- ىدهملا رمأ وه - هللا مكقفو - ( نيدحوما ةوعد ديري ) رمألا اذه د
 هب رش لق - هنع هللا ىضر - ىدهملاو ' ليخت الو نظالف الجلا هملاعم عمو ع لماتف قح
 ىضر - ىتأف « فسعتلاو لاكشالا تعفر ةلداب هناكمو هلعفو هنامزو همسا ىلع لدو « ثيدحو هرمأ نم ميدق ىف هتايآو هتام الع ترهظو : ثيدح ام ريغ ىف - ملسو هيلع هللا ىلص - ىبنا
 ىفو هيف- ملسو هيلع هللا لص - لاقو 2( فضصوفو - مالسلا هيلع ىبنلا تعن م ل هع هللا
 ع ةعاطلاو مامتثالاو رامتثالا ببوججوب ىضفو ع ةعاذالاو ةعاشالا روهظ رهظ لق أم ةزيرعلا هعنئالم
 حبصلا نيبت دقو .. ةعاسلا مايق ىلإ قحلا ىلع نولتاقي مهنأ مهنع هب ربخأ ام ةلمج ىف ريخخأو

 نيدحوم ا ةاعد للعفو ةهلئع هب سعي ناك أمب ترموت نبأ بسعلل ةلاسرلا هله ىف نموملا كديعو
 سس | | |#آ هبشأ ىهو 45 ةئس لوألا عيبر رهشل اهيف ىدمهملا ربق راز نيح للمنيت نم نمُوملا دبع ناسل ىلع اهبتك ةلاسرب نامجلا مظن هباتك ىف ناطقلا نبا هل ظفتحاو . ةيغاليلا تانسمملا نمو تاراعتسالا نم اروص اهئيمضت عم « لئاسرلا نم ةريثك بناوج ىف عاجسألا رصقو ةسالسلاو ةلوهسلا عم ةيفاص ةقورم ةغلب ةبوبكم « ةيدحوم لئاسر عومجم » ىف ةيطع نب لئاسرو . ةعاسلا مايق ىلإ اهيلع لاتقلاب نورومام مهنإ لوقيو ٠ فيلا نيدلا نع دادترالاو رفكلاب هيلع مكح اهعبتي مل نمو « هتوعد عابتا نم ىدهملل بجوا امو 2( هعصوو هب ىبنلا ريشيت نم

 . سندلا : نيرلا (؟) . تلج : لصألا ىف )١(

 ه1



 ىهنلاو فورعملاب رمألاو لدعلا ىلع موقي نأ ىخبني هنأو ةفلتخملا تايالولا ءارمأ مك روتسدب
 نجسلا ىف نيولا دبع هب جز نيحو . ةالولا عيمج - ىلإ اهنم خسن تلسرأ دقو « ركتملا نع
 هذه ىلع ةلاسرلا اهتلتو اهيف همحرتسي تايبأب اهلهتسا ةروهشم ةلاسرب هفطعتسي هيلإ لسرأ

 . (0 روصلا

 ترخس ىتح « ةئيطب تاريخلا نع ىسفن كنت مو  ةئيطخ لك ىب تطاحأ ول هلت ١

 ع حوت ىلإ كلفلا ىف « حوي مل هللا نإ تلقو « دوجسلا نم مدآل تفنأو « دوجولا ىف نمب
 ةرجش سنوي نع تططحو « البن دوم رادقت تيربو « البح ليلخلا ران باطتحال تمربأو
 تيرتفاو « اهتذبنف لوسرلا رثأ نم ةضبق تضبقو « نيطلا ىلع ناماه عم تدقوأر ع نيطتُيلا
 ىّوْصقْلاب بازحألا ترهاظو « ةودنلا رادب ةعيطقلا ةفيحص تبتكو « اهتفذقف لوتتبلا ءارذعلا ىلع

 ةفيقسلا ةعبي نإ تلقو « ىشبح لك ىشحو لجأل تببحأو ٠ ( ىشرف لك تضغباو « ةوُدْعلا نم
 رادلا راصح نم تقلتعاو « ةبعش نب ةريغملا مالغ ةرقش تذحشو « ةفيلخ ةمامإ بجوت ال

 ديرشلا ىلع ءامدلا اوكفسو « رفصألاو ضيبألا ىف ةبغر اولتاقت تلقو « ةّبعشب اهطُمْشَأ لتكو

 تنك مث « ابيضق نيسحلا نس عَرق ْنَم تلوانو « ابيضخن ةماحملا نم هجولا ترداغو « رفغألا
 نأو « عّمْسُت نأ ىتلاقمل نأ دقل « اذئاع هنع هللا ىضر - ىدهملا ربقبو « اذئال موصعملا ٍةرفُ
 : فرتعم بنذلابو « فرتقم ىنأ عم « عمجأ تائيطخلا هذه ىل رفغت

 ناقفخلا اهّده بول درب انل مه نينمّوملا َريمأ اوفعو

 . « هتاكربو هللا ةمحرو ميركلا ماقملا ىلع مالسلاو

 تفكتتساو « هللا قلخ نم دوجولا ىف نم لكب ترخس ىنأ ول نمّوملا دبعل لوقي وهو
 هلابحس تمربأو و ىحوأ ام هكلف 2 حون ىلإ ىحوأ هللا نا تركناو مدال هدوجيس نم سيلبال

 سنوي نع تططحو « الين ةقانلا رقاع دومث رادقل تيربو « ليلخلا ميهاربإ رانل نيبطتحملل

 احرص هل ىنبيل نيطلا ىلع نوعرفل ناماه عم تدقوأو « هلظنل هللا اهتبنأ ىتلا نيطقيلا ةرجش

 هب رفك مث ىسوم نيد نم ءىش ىلع ضبق ىذلا ىرماسلا ىنأ ولو « معز اك هبر ىري ىتح
 ءاردعلا ميره ةديسلا ىلع تبذكو « ىسوم ةبيغ ىف لجعلا ةدابعل ليءارسإ ىنب مفدو هذبنو

 « هترجه لبق هبحصو لوسرلا نيو شيرق نيي ةعطاقملا ةفيحص تبتكو « اهتفذقف لوتبلا
 ىشْحَو لجأل تببحاو ىشرق لك تضنغبأو « ةنيدملا راصح ىف مهتثواعو بازحألا ترهاظو

 ةيطع نبا ةمجرت عجارو 111/1 نونك ذاتسألل ىبرغلا 2 نبال ساطرقلا ضور باتك ةلاسرلا هذه ىف رظنا ()
 .ةطاحإلا ىف 2 خوبلا باتكو 191 ص ( طابرلا عبط ) حرز ىبأ
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 بجوت ال ةفيقسلا ةعيب نإ تلقو « ىشبح لك دحأ ةوزغ ىف بلطملا دبع نب ةزمح لتاق ىشبحلا
 نينمؤملا ريمأ نعاط ةبْعُش نب ةريغملا مالغ رجنخ ةرفش تذحش ىلأ ولو « هتفالخخو ركب ىبأ ةمامإ
 : ءامدلاب ابيضخخ بلاط ىبأ نب ىلعل ميركلا هجولا تكرتو ءامدلا اوكفسو رانيدلاو مهردلا ىلع اولئاقت تلقو رادلا بعش نم نامثع راصح ىف ةبمثب قلعت هنأ ول وأ باطخلا نب رمع
 نم ايش عنص هنأ ول . نيسحلا رغث ىف - ليق اك - نسلا عرقيل ابيضق ةيواعم نب ديزي تاوانو
 . ىنع وفعتو ىتاكيطخخ ىل رفغتو للوقل عمست نأ نا دقل هربقو ترموت نبا ةرفحت ذال مث كلذ
 ىف دعت هلئاسر نأو اعراب ابتاك ناك هنأ قحلاو « نوديز نبال ةيدجلا ةلاسرلا نم اهاحوتسا هنأ ةلاسرلا هذه ةعور نم للقي الو . هلتقب رمأو ةوسق دادزا لب نمؤملا دبع بلق هل ناي 2
 . هروصع فلتخم ىف ىبرغملا رثنلا نم ةورذلا

 ةطوطعب )نبا (ج)
 ع ةطولطب نبا مساب روهشملا ىجدطلا ىتاوللا دمحم نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 تناكو ةينيدلا تاساردلاو هقفلاب لغتشت تناك ةرسأل م 11.4/ه 17 ةنس ةجنط ىف دلو
 ةساردل هعفدو « نارقلا ظفحف هتيبرتب - اهيقف ناكو -- هوبا متهأو ( شيعلا نم ةعسو ةلطمسب ىف

 ءاضتل هسفن تحمطو « هرمع نم نيرشعلا وحن ىف هحخنويش دنع ام بعوتساو ىكلاملا هقفلا
 ىلإ اقرش اهعم هجتاو « ةقفر عم هنس نم نيرشعلاو ةيناثلا ىف هدلب نم جرخف , جحلا ةضيرف
 نم ةلفاقب قاحتلالا ىأر اهيفو سنوت ىتح قافر نيب لقنتو « ةيلامشلا 'هندم انو رئازجل
 فاطف ةيردنكسالا ةلفاقلا تلزنو « مهنيب ايضاق هوماقأف ههقتف هيف 'درعو .٠ جاجحلا لفاوق
 : هل لاقو « ةفيلخ خيشلا » ىمسي دهاز كسا لع فرعتو اهدابعو اهءاملع رازو اهدهاشمب
 ءاش نإ - كل دبال » : هل لاقف . معن : هباجاف دالبلا ىف نالوجلاو ةحايسلا بحت كارأ ىنإ
 هنأ هل ابنت امنأكو هلوق نم ةطوطب نب بجعف « مالسلا ىنم مهغلباف مهتغلب اذإف © نيصلا نيدلا تاهرب ىخأو دنسلاب ايركز نيدلا نكر ىخاو دنحلاب نيدلا ديرف ىخا ةرايز نم 3
 دنملا ىلإ هتالحر دميس هنأو اهاصقأ ىتح ىمالسإلا ملاعلا نادلب فوطي اريبك ةلاحر حبصيس
 اهلبق فاط ذإ ةرشابم اهيلإ بهذي ملو ةرهاعلا وحن ههجو امميم ةيردنكسالا كرتو . نيصلاو
 . ىربكلا ةلحملو طايمدو ديشر نم برقلاب ةّوفو روهنمد لثم ىرحبلا هجولا ىف دالبلا ضعب
 ع هتيوأز حلطس ىلع تابو همركأو 2 ىدشرملا هللا دبع ابأ ىمسي اص خيش ىلع فرعت ةوف ىفو
 يف نمايتي ةلبقلا تمس ىف هب ريطي « ميظع رئاط حانج ىلع هنأ : ابيجع املح همانم ىف ىأرف

 روك دلل ليلحتو ةساردو قيقحت : هتالحرو ةطوطب نباو 777/١ ىبرعملا غوبنلا هتلحرو ةطوطب نبأ ىف رلغنا )١(
 . ( ةرهاقلاب فراعملا راد عيط ) سنه نيسح (دادغب عبط ) كابصخ ركاش روتك دلل ةطولب نبا ةلحرو
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 ةملظم ضرأ ىش لزنيو فقرشلا ةمحأن ىلا هناريط ىف لعب مث بونجلا ةيحأن ىف بهذي م قري

 روزتو 0 هل لاقف « هليوأت هيلإ بلطير خيشل لع هملح صقيو . اهب هك كرت ءارضحت

 ىغ هل ةرخإ ىلإ مالسلا نم ةفيلخ خيشلا هل هلمح امو ةطوطب نبأ ملحل ريسفتلا اذه ناكو

 مهخيرات ىف برعلا هفرع ةلاحر مظعأ حبصيل لب ةلاحر حبصيل اصاهرإ نيصلاو دنسلاو دنملا

 ىلع باذيعو ديعصلا قيرط نع جحلا لِ هقيرط ذحتا مث . طاطسفلاو ةرهاقلا لزنو . طيسولا

 رصم ناطلس ىلع ةجبلا لئابت جورخل الطعم ةج ىلإ ىرحبلا قيرطلا ىأر اهيفو رمحألا رحبلا

 ماشا دالب ىف لوجتو ءانيس ءارحص ىلإ هجتاو « طاطسفلا ىلإ داعف « نووالق نب رصانلا دمحم
 ةرونملا ةئيدملا ىلإ جاجحلا نم بكر عم ماشلا نم جرخنو « بلح ىلإ ناعمو سدقملا تيب نم

 ةرصبلاو طساوو فجنلا ىف لزنو ناريإ ىبرغو قارعلا ىلإ جحلا ةضيرف ءادآ دعب هجتاو « ةكمف

 روزي نأ ىأرو « ةنس ةكمب ماقأو ةيناثلا هتجح جحو ٠ لصوملا نادلبو دادغبو ناريإ ىف زاريشو

 « وشدقمو معليزو لاموصلا رازو ةيقرشلا ايقيرفأ ىلإ رحبلا ربعو اهنادلب ضعبب فاطو نميلا

 ضعبو ىبرعلا جيلخلا لخخدو نامعو رافظو ةيبونجلا اهئتطاوشب ارام ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ داعو
 يح ىرغصلا ايسا ىلإ لحر نأ ثيلي ملو ءرصم ىلإ اهدعب هجتاو ةثلاثل هتجح جحو . هئادلب

 ناطلسل ةعبات تناكو مرقلا ةريزج هبش ىلإ رحبأو لئاوألا ةينامثعلا ةلودلا ءارمأو ةقج'السلا نادلب

 لخدي نأ ىف بغرو , راغلبلاو زاقوقلا دالي ينو هدالب ىف لوجتو كبزوأ دمحم قاجفقلا لوغم

 مظاعأ نم هدعيو كبزوأ دمحم ناطلسلا هب سناو . كلذ نع لدعو ( ايسور ١ ةملظلا دالب

 فرعتف ةينيطنطسقلا ىف اهيبأ ةرايز مورلا كلم تنب هتجوز عم بكر ىف هلسرأو « ايندلا كولم

 ناسارخخ نادلب ىف لوجتيو « دنقرمس لحديو « مزراوخ ىلإ لحريو . ةيطتزيبلا ةلودلا نادلب ىلع
 م117١”/هال4 ةنس ىف دنلا ىلإ لخديو « ةاره لثم ناتسناغفأ دالبو ىراخبو خلب لثم

 . تاونس ىنامث اهب ميقيو ىلهد ءاضق هيلويو هاش دمحم باجنبلا وأ دنسلا ناطلس همركيو

 ىف دنملا روغث ىدحإ طوقيلاق ىلإ رحبأو « نيصلأ "كلم ىلإ ةيدهب دفو ىف نالطلسلا هلسرأر

 ىلإ لحرو « ناطلسلا ىلإ عجري ملو ؛ ةيدملاو هترساو بكرملا تقرغأ ةفصاع تبهو « بزغلا

 ىلإ اهكرتو « ماع ضعبو اماع اهب ءاضقلا ىلوتو ٠ دنا ىبونج ( فيدلملا ) لهملا ةبيذ رئازج

 هجتي مث « ةواجو ةرطموس لزنيو رحبلا بكريو « لاغنبلاو ناليس ةريزج قيرط نع نيصلا

 ( رصمو ماشلاو قارعلاو ناريإب رميو ةرطموس ىلإ دوعيو « اهنادلب ىف لوجتيو نيصلا ىلإ

 بك ريو سنوت ىلإ لصيو « هنطوم ىلإ ةدوعلا ىلع ممصيو . ةرمعلا ءاضقل باذيع نم رحبيو

 هب بحريو ا/٠6 ةنس ساف ىلإ لصيو « ناسملتو ةينادرسب رميو رئازجلا ىلإ رحبلا اهنم

 ىنب ةرامإ نادلب ىف لوجتيو سلدنألا روزي نأ ثبلي الو . هتيشاحب هقحليو نانع وبأ اهناطلس

 تعي



 ةنس هيلإ ءارحصلا لخديو ٠ ىبرغلا نادوسلا ةرايز ىلع امزاع اهنم دوعيو « ةطانرغب رمحألا
 ىلإ 755 ةنس رخخاوأ ىف دوعيو « رجيتلا ىلع وتكبمت ىلإ لصيو ىلام نادلي ىف لوجتيو 707
 نبأ هبتاك رماف هتالح-ر نع هصقي أمب باجعالا دشإ ابجعم نانع ويأ ناطلسلا ناكو . ب رغملا

 بئاجعو راصمألا بئارغ ىف راظنلا ةفحت » : اهامس ىتلا هتلحر ةباتك ىف هدعاسي نأ ئرج
 هللا دبع ىبَأ خيشلا دييقت نم هتصخل ام ىهتنا » : اهرخآ ىف لوقي ّىَرَج نيا دجنو . « رافسألا
 . م ١785 رياربف /ه الهال ةنس رفص رهش ىف صيخلتلا اذه نم هغارف ناكو « ةطوطب نب دمحم
 ضعب لعج امم اهصخل ىزج نبا نأو ةريثك رافسأ ىف هتلحر ديق دق ناك ةطوطب نبا نأ وديبو
 راصتخاو صيخلت وه امنإ هلام لك نأب فرتعي هسفن ىزج نباو . هريرت نم اهنأ نظي نيثحابلا
 اهروس فصو الإ ةدلي لخدي ال وهو . ىصقألا برغملا باتك رابك نم كلذل ةذعنو « هسفن ةطوطب نبا بولسأي اهتامج ىف ةبوتكم اهنأ ىلإ بهذن كلذلو « ةريثكلا اهليصافت نم بناوجل
 اهءاملعو اهسرادمو اهقاوسأو مهسبالمو اهلهأ معاطمو اهرودو ةيردنكسالا لثم روس اهل ناك نإ
 فيكو «٠ اهب لصتي ام لكو اهتلمعو اهعورزو اهتاراجتو اهناكس تاداعو اهماكحو اهكاسنو
 ثيدحلا لاطاف ةيوق ةيئيد ةعزن هيف تناكو . هنم ايش دهاشي مل وهو كلذ فصوب ىزج نبال
 ( ةمخضلا هتلحر ىف ءاج ام ضعب فطتقنو « تاماركلا باحصأو ءايلوألاو كاستلاو اياوزلا نع
 : رصم نع هلوق كلذ نمف

 تاذ ) ةضيرألا دالبلاو « ةضيرعلا ميلاقألا تاذ ؛ داتوألا ىذ نوعرف ةرارقو « دالبلا مأ »
 دراولا عمجم « ةراضنلاو نسحلاب ةيهابتملا ؛ ةرامعلا ة رثك ىف ةيهانتملا ( ةليمجلا ضايرلاو عرازملا
 6 لزاهو داجو 2 لهاجو ماع نم تفكش ام اهب ؛ رداملاو فيعضلا لحر طعو رداصلاو

 هراتخا قيلط لسرم بولسأ ماعلا بولسألاو « نادلبلا ضعب فصو ىف لاقت ةليلق تاملكو ةمدقملا ودعي ال ذإ « ةلحرلا ىف ليلق عجسلاو . « دعسلا لزنم نع حربي ال اهليدعت بكوكو : دهسلا لوط لبع ٌدجي اهيابشو « اهتاكمو اهنكامأ ةعس ىلع مهب قيضت داكتو « اهناكسب رحبلا جوم جومتو . فورعمو ركنمو « فورتثمو فيرشو ؛ هيبنو عيضوو « هيفسو ميلحو
 . هتادهاشكم فصو ىف احضاوو اقيقد نوكيل

 اهماكح نع ثدحتيو اهتامامحو اهسرادمو اهدجاسمو اهدهاشم فصيو اهنادلب ىف لوجتيو ىرغصلا ايسأ لزنيو . ةطرفم ةرثك رصم ىف رثكت ةفوصنملاو داهزلاب ةصاخلا اياوزلا نإ لوقيو : موي لك رانيد فلأ ( هيلع قفنيو هيلإ ىبجي ام ) هابجم نإ لوقيو ءرصحم "1 ةيودألاو قفارملا نم هيف َدِعا ذإ هنساحم نايب نع زجعي فصاولا نإو نووالق ناتسرامب ديشيو ٠ اهترثكل اهب دحأ طيحي الف سرادملا امأ « ولو رورسو برط وود * مهنإ رصم لهأ نع لوقيو
 ءاويإو ةفايضلا نسح ىلع نايتف هب موعي ةوتقلل ماظنب أهيف بجعيو ' نيينامثعلاو ةقجالسلا نم
 هال



 ربلا ىلع هيف نونواعتي رتم نوذختي ا” اسيئر مهل نوذخستي ةدلب لك ىف مهدجوو . بيرغلا
 : الئاق هفصيو « ةيخألا » ىًّمسي كانه ةوتفلل ماظنلا اذه ناكو ع هماركإو فيضلاب

 مهو « هسفن ىلإ ملكتلا هفاضأ اذإ خألا ظفل ىلع ىخأ ةّيخألا دحاو : نايتفلا ةّييخألا ٌركذ
 دش مهلثم ايتدلا ىف دجوي الو ع ةيرقو ةنيدمو دلب لك ىف « ةيمورلا ةيناهرتلا دالبلا عيمجب

 . ةملظلا ىديأ ىلع ذخألاو جئاوحلا ءاضقو ماعطلا ماعطإ ىلإ أ سانلا نم ءابرغلاب الافتحا
 هنومدقيو نيدرجتملاو بازعألا نابشلا نم مهريغو هتعانص لمأ عجب ؛ لجر مهدنع ىلا
 نم هيلإ جاتحي امو جّرَسلاو شرفلا اهيف لعجيو ةيواز ىنسيو ٠ وتفلا ىه كلتو ' مهسفنأ ىلع
 ؛ مهل عمتجي امب رصعلا دعب هيلإ ن وتايو « مهشياعم بلط ىف راها هباحصا مدخيو « تالالا
 رفاسم مويلا كلذ ىف درو نإف ' ةيوازلا ىف قفني امم كلذ ريغ ىلإ ماعطلاو هكاوفلا هب نورتشيف
 ا فرصتي ىتح مهدنع لازي الو  مهيدل هتفايض كلذ ناكو . مهدنع هولزنأ دلبلا لع
 ودغلاب مهتعانص ىلإ اوفرصناو «ء اوصقرو اوئغو اولكأف 2 مهماعط ىلل 3 أوعمتجا دراأو دري

 - مهمدقم' ىمسيو : نايتفلا نومسيو ؛« محل عمتجا امب مهمالقم ىلإ رصعلا دعي اوتأو ( احابص ١)
 زاريش لهأ مهلاعفأ ىف مههبشيو © مهنم الاعفأ لمجأ ايندلا ىف رآ ىلو . ىخألا - انركذ اك
 . ةقفشو اماركإ مظعأو ع رداصلاو دراولا يف ّبحأ ءالؤه نأ الإ ( ناريإ ىبرغ ىف ) ناهففصأو
 ىومحلا نيدلا باهش خيشلا ىلإ نايتفلا ءالوش دحأ ىتأ .. انلوصو موي نم ىناثلا مويلا ىفو

 ( دعب اميف هملعت ذإ ) همهفأ ذئموي نكأ ىلو « ىكرتلا ناسللاب هعم ملكتو ( ةطولطب نبال قيفر )
 لوقي ام ملعتأ خيشلا ىل لاقف ( فوص ) دْيِل ةوسدلق هسأر ىل اعو « ةقلخخ باوثأ هيلع ناكو
 هتم تيجعف كباحصأو تنإ هتئايض ىلإ كوعدي هنإ : ىل لاقف ؛ ؛ لاق ام ملعأ ال تلقف لجرلا

 انفييضت ىلع هل ةردق الو فيعض لجر اذه : خيشلل تلق فرصنا املف . معن : هل تلقو
 نم وهو « ةّيخألا نايتفلا خويش دحأ اذه ىل لاقو « خيشلا كحضف « هفلكن نأ ديرن الو
 ىلع هومّدق دق تاعانصلا لهأ نم نيتئام وحن هباحصأو سفن مرك هيفو ( ىفاكسإ ) نيزارخلا
 برغملا ُتِيَلَص املف . ليللاب هنوقفني راهتلاب محل عمتجي امو « ةفايضلل ةيواز اونبو « مهسننأ
 ةيمورلا طسبلاب ةشورفم ةنسح ةيواز اهاندجيف « هتيواز ىلإ هعم انبهذو لجرا ١١ كلذ انيلإ داع

 سوسيبلاو « سيسايبلا نم ةسمخ سلجملا ىفو « ىقارعلا جاجزلا| تاّيَرُث نم ريثكلا اهبو « ناسحلا
 مّحشلا َْس الْمُي ع ةليتفلل يبوبنأ هلطسو ىفو 2 ثالث لجرأ هلو ؛ ساحنلا نم ةرانملا هبش

 لكوم مهدحأو : ليتفلا حالصال ضارقم اهيفو محشلاب ىالم ساحن ةينا هبناج ىلإ ع باذملا
 ةيبقألا مهسأبل ع كابشلا نم ةعامج سلجملا ىف فطصا دقو . ىجغارجلا مهدنع ىمسيو ع اهب

 لوط ىف نيكس هطسو ىل إعو « مزحتم مهنم دحاو لكو ( فخ عمج ) فافخألا مهلجرأ ىفو
 ىف اهب ةلوصوم ةعطق ةوسناق لك ىلعأي ٠ فوصلا نم ضيب سنالق مهسوءر ىلعو « نيعارذ

 ما؟



 اهعضوو هتوسنلق مهنم دحاو لك عزن سلجملا مهب رقتسا اذإف « نيعبصإ ضرعو عارذ لوط

 ةنسح هاوسو ( ريرحلا نم برض ) ىناخدرزلا نم ىرخأ ةوسنلق هسأر ىلع ىقبتو « هيدي نيب
 اوتأ مهدنع سلجملا انب رقتسا الو . نيدراولل ةعوضوم ةبئارم هةيس مهسلجم طسو ىفو « رظنملا

 نم انبجع لاطو « مهاح انقارف صقرلاو ءانغلا يف رذخأ مث « ءاولحلاو ةهك افلاو ريثكلا ماعطلاب

 . « ليللا رخآ مهنع انفرصناو ( مهسفنأ مركو مهتحامس

 « هتلحر ىف ةطوطب نبا ةباتك زيمتت فصولا ةقدو درسلا ةكبح ىف لسرملا بولسألا اذهبو

 : ةّيخألا نع لأس لوضانألا دالب نم لزن املك ةيوازلا هذه ىف هتفايض دعب ناك هنإ لوقيو

 هيلع مهتاعامج كراعتتو « هيلإ نوعرسي لب « مهنع لأسي ىتح نورظتني ال اوناك انايحأو

 ع تالصلا ايادحلا نم هحنم امو ءاملعلاو ءاهقفلا نم هلوح نمو ةدلب لك ؟احو مهتاعانص ركذيو

 تاماركلا باحصأ نم اهيف نمو كاّسنلا تاياكح ركذي املزن ةدلب لك ىف هتداعك - امئادو

 كيزوأ دمحم : اهناطلسو قاجفتقلا لوغم نادلبو مرقلا ةريزج هبش ىلإ لقتتيو . ءايلوألاب نومسملا

 ( اهنم ابيرق هشيجب اركسعم ناكو مزراوخ رحب ىلامش « ارسلا » هتمصاع ىف هترايزل هباهذو

 نابضق نم ةبق هبش ةبرعلا لعو » دايجلا اهرجت ةبرع مرقلا ةريزج هبش ملاح عم هيلإ بكرو

 ( فوصلا )دبللاب ىّسكتو لمحلا ةفيفخ ىهو « قيقر دلج رويسب ضعب ىلإ اهضعب طوبرم بشح

 بلقتيو « هنوري الو سانلا اهلخادب ىذلا ىريو ةكبشم ناقيط اهيفو « ( خوجلا ) فلملا وأ

 . « هريس لاح ىف وهو بتكيو « أرقيو « لكأيو « مانيو « بحي اك اهيف

 دجاسملا هيفف « اهلهأب ريست ةميظع ةئيدم هبشي هنإ لاقو ناطلسلا ركسعم ىلإ لصوو

 كيزوا دمحم ناطلسلا لع لخدو . تابرعلا هرجتو هلمحم كلذ لكو « خباطملاو قاوسألاو

 ةعمج موي لك ىف هذختي ناك ىذلا هسلجم فصيو « ايندلا كولم مظاعا نم هدعيو . هم رك اف

 نابضف نم ىهو « ةعيدب ةنيزم « بهذلا ةبق ىمست ةبق ىف سلجي هنإ » : لوقي ةالصلا دعب
 ةبهذملا ةضفلا حئافصب وسكم بش نم ريرس اهطسو ىفو « بهذلا حئافصي ةوسكم بشحخ

 : ىلعو « ريرسلا ىلع ناطلسلا دعقيو « رهاوجلاب ةعصرم اهسوءرو ةصلاخش ةضف همئاوقو
 دعصت ىتح اهديب دحاو ناطلسلا امل ماق نهادحإ تءاج املكو « هراسي ىلع كلذكو ناتجوز

 ةجوز لك نع ثيدحلا ىف ضيفيو . « باجتحا نود سانلا نيعا ىلع هلك اذهو « ريرسلا لع

 هعم لسريف راغلبلا نادلب ةرايز ىف هتبغر ناطلسلا فرعيو . هنيدهأ امو اهكيلاممو « اهيراوجو

 راغلبلا لامش ىف ( ايسور ) ارويو اوسيو يميلقإ ىف لحدي نأ لواحو « قيرطلا هيدهي نم
 . ةنوثملا مظعل كلذ نع لدعيو . ةملظلا ضرأ اهيمسيو ىلامشلا دمجتملا طيحنلا ىتح

 اشجع راقص تالجع ىف الإ نوكي ال اهيلإ رفسلا نأ : سانلا نم هعمس ام اهنع هلاق ام فيرط

 بالكلاو « ةبادلا رفاح الو ىمدالا مدق اهيف تبني الف ديلجلا اهين ةزافملا كلت نإف « رايك بالك
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 دمحم تاجوز ىدحإ روزتو . هقئاقدب هصقي فيك فرعي ميلاقألا ضعب نع هعمسي ام ىتحف
 ىلإ دوعيو « ةلودلا كلت نادلب ىف لوجتي اهتقفر ىف هلسريف ةينيطنطسقلا كلم اهابا كبزوا

 هرضح اذإ ىتح هيلع عفرتي خيشلاو هيلإ عضاوتيو هيدي نيب ناطلسلا دعقيو هيلإ موقي الق ةعمج

 . مالك فطلاب مهملكو محل عضاوت ءارقفلاو نيكاسملا
 ناتسناغفأو ناسارخخ تادلبي رميو ناتسكرتلا ىف لوغملا نيطالس نادلبب ةطوطب نبا فوطيو

 بويحو راجشأو سورغو راهنأ نم اهب ام لك لجستو دصرت ناتعساولا هانيعو « دنملا ىلإ

 مهاتومل سودنحلا قرحل بجعيو . هل مهتفايضو اهماكحو مهتاداعب اهناكس ضرعيو . هكاوفو
  سدقملا جنكلا رهن ىف قرغلاب مهمل ىلإ مهبرقتو نوتومي نيح نهجاوزا عم ءاسنلا قيرحتو رانلاب
 ءارمالا هب ىفتحيو . اعيدب 0 كلذ نم دهاشم ليصفت ىف ضرعي لب كلذ ةياورب ىفتكي الو

 ( ةنذكم ) ةعموص املا هن هنحص ىفو « نوحصلا نم ةعيرأر هةبق ٌةرشع ثالث هب نأ رك ذيو

 نم ( اهتدمعأ سوءر ) اهتاحافتو صلاخلا ماخرلا نم اهسأرو مالسإلا دالب ىف اهل ريظن ال

 ثدحتي 5 « هاش دمغ همايال ريخالا اهناطلس ىتح اهنيطالسو نوملسملا اهحتف ذنم اهخيراتو

 وأ هريرس نإ لوقيو ع بهذلاو لحلا نم هنئازخب م ةرثكو هسلجمو ةرضصقفو تالطلسلا اليه نح

 « اربش نورشعو ةثالث هلوط ناو « رهاوجلاب ةعصرم همئاوق ناو صلاخلا بهذلا نم هشرع
 مءاضقلا ةفيظوب هيلع معنيو ةينسلا علخلا هيلع علخيو . هفصو ليطيو « كلذ فصن هي رخو

 دنحلا ىف رحسلا راشتنلا نع ثدحتيو . انب رم 5 تاونس ىنامث اهالوتي لظيو « هتمصاع ىف

 اهناكس نع لوقلا لصفيو ( فيدلملا ) لهملا ةبيذ رئازج لزتيو . اهيف بئاجع نم هار ام ركذيو
 ةواجلا داب و ةرطموس لزنيو نيصلا لأ هجتيو . جاوزلا ريغو جاورلا َِْش مهتاداعو مهسبالمو

 : لوقي اعيمج اهيفو » لفنرملاو ىدتملا دوعلاو روفاكلاو نابللا لثم اهراجشأ ضعب فصيو

 ناصغاك اهناصغأو كلذ لوذ م ىلإ ناسنالا ةمأق ردعب نوكت ةريخص نانللا قة رجس 2

 ةرجش امأو . اهناصغأ ىف نوكت ةيغمص كابللاو « قاقر راغص اهقاروأو ( فوشرخلا ) فشرخلا

 ىف روفاكلا نوكيو ؛ ظلغأو لوطأ اهنم بيبانألا نأ الإ « اندالب بصقك بصق ىهف روفاكلا

 هقاروأو « قيقر هرشق نأ الإ طولبلا رجش هبشي هرجشف ىدنحلا درعلا امأو . بيبانألا لخاد

 ىلإ اهنم بولجملاو « ةمخض ىهف لفنرقلا راجشأ امأو . هل رمث الو ءاوس طولبلا قاروأك

 هيبش وهو هرهز نم طقسي ىذلا وهف لفئرقلا رون اندالب لها هيمسي ىذلاو « ناديعلا وه اندالب

 . « هتدهاشو هلك كلذ تيأر « بيطلا زوجب اندالب ىف فورعملا وه لفنرقلا رمثو « جنرانلا رهزب
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 مهانكسب هيف نودرفني نيملسملل ىح اهنم ةئيده لك ىف : لوقيو نيصلا لزنيو
 ركذيو « ىشملا ىف هيلع دمتعي اًزاكع نيصلا لهأ نم صخش لكل نإ لوقيو « مهدجاسمو
 لك قروب مهّؤوارشو مهعيب امنإ مهردلاو رانيدلاب نوعيابتي ال مهنأو ادج ريثك مهدنع ريرحلا نأ
 هونيو (ةيدقن قاروأب لماعت نم لوأ كلذب مهو ) ناطلسلا عباطب ةعوبطم فكلا ردقب هنم ةعطق
 . تاهاعلا ىوذل اتويب نوذختي مهنإ لاقو « كلذ ىف ثيدحلا ليطيو ريوصتلا ىف مهتعاربب
 . جلا ةضيرف ىّدَأ نأ دعب هنطوم ىلإ نيصلا نم دوعيو . كانه بئاجع نم هدهاش ام صقيو
 . ىسلطألا طيحملا لع ىبرغلا نادوسلا ىلإ ةئلاثلا هتلحر مث سلدنألا ىلإ ةيناثلا هتلحر لحريو

 ريوصت عورأ ىرجحلا نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ىمالسإلا ملاعلا روصت ةلحرلاو
 اهتمجرت عم اهورشنف نوقرشتسملا اهب متها دقو عراب نانف ةشيرب لب بسحف ريبك بتاك ملقب ل
 . اهيلع قيلعتلاو اهتمجرت عم اماسقأ وأ اعطق اهنم اورشن ا مهتاغلل

 ىلاتشفلا ىلع نب ")دمحم (د )
 دقو ةيجاهنص ةليبق ىهو « ساف ةئيدمل ىبرغلا لامشلا ىف لزنت تناك ىتلا ةلاتشف ةليبق نم

 تحتفتو « ساف ىف ءاملعلا تاقلح نم دوزتلل اركبم اهكرتو م 545١/ه 455 ةنس اهب دلو
 روصتملا فرعو « ةيدعسلا ةلودلا نيواود ىف لمعو ابتاك ارعاش ناكف « اعيرس ةيبدألا هتبهوم
 هّيدلبب اهيف ناعتساو « هناويدب ملقلا ةساير هيلإ دنسأ ىتح هب ىقري لاز امف , هلضف ىبهذلا
 روصنملا ناكو « افصلا لهانم » : هياتك ىف اريثك هيلع ىنثي وهو « ىلاتشفلا زيزعلا دبع هنطاومو
 , تالجاسم نم اهب ناك اميف كراشو ةيملعلاو ةيبدألا هسلاجم ىف هل حسفف : هيلإ سنأي ىبهذلا
 روصنملا لافتحا ىف اهيقلي ناك ىتلا هتايدلوم اهتمدقم ىف ةعيدب حئادم هيف مظني لازي ام ناكو
 ملقلا ريزو » : لاجحلا ةرد : هباتك ىف ىضاقلا نب دمحأ لوقي هيفو « فيرشلا ىوبنلا دلوملاب
 قالخألا مراكمو ©ةوارسلاو ةليضفلا ىف ملع وهو « برغملاب ركذلا ريهشلا غيلبلا بيدألا ىلعألا
 نسح « رعاش بيدأ غيلب بتاك « ةمهلا ىلاع « ةمرحلا نيتم « راثيإلا عساو « سفنلا مركو
 لثمب ارارم ىقتنملا هباتك ىف هركذيو . « بدألاو ملعلا لهأل رثكم  ناسللا حيصف ؛ طخملا
 « يخفملا ٌمّضِخللاو ٠ مظعألا بتاكلا « ىلعملا . "'حدقلا رئاحو ؛ ىلعألا ملقلا ريزو » : هلوق
 ةفيلخلا ىلإ ةراقسب ىبهذلا روصنملا هفلكو . « رتافدلا ىف قبسلا تابصق زئاحو « رثانلا مظانلا
 ىجافخلا ىلع كلذ ءانثأ ىف فرعتو « هجو ريخ ىلع اهادأف ميلس ناطلسلا نب دارم ىنامثعلا

 . فرشلا : ةوارسلا (9) ١ ةرد باتك ىلاتشفلا ىلع نب دمحم ةمجرت ىف رظنا )١(
 هب ىنكيو اببصن رامقلا حادقأ رثكأ : ىلعملا حدقلا (5) ابلألا ةناحيرو 79/١ ىقتملار ١6١/7 لاجحلا
 . ةعيفرلا ةناكملا 7/١ ىيرغملا غوبنلاو ١48- ١١١ ص ىجافخلل
 . 097/7 ىقاولاو ةيدعس لئاسر هباتكو نونكل

 ضن



 رعش ءام ل .. اهئايدأ رئاس ىلع هلئاسرب اقئاف « اهئاشنإ ةدالق ادلقتم اهيف مدقت « ©"7سايكألا

 اهئارزوو ةينامثعلا ةلودلا تاوشابو ةيبرغملا نادلبلا ىلإ هلئاسر نم ريثكب « ةيدعس لئاسر د
 ىلاتشفلا لع نب دمحم نإ لئاسرلا كلتل هميدقت ىف نونك ذاتسالا لوقيو . ىرئازجلا شيجلاو

 اهيف مهربخي ةيدعسلا ةرضحلا لهأ ساف لهأ ىلإ ةلاسر كلذ نم « ابوتكمو الصف ١4 اهنم
 : (0الئاق ةرجهلل 598 ةنس نادوسلا حوتنب

 هتدارإ نم ةعرسلا مكح ىلع رادقأل فّرصملا « ءاطعلاو دوجلا عساولا هللا دمح دعب امأ »
 : راطقألا خيودتل وعل زيهجت رص ىذلا دمع انالوهو أكس لع مالسلاو ةالصلاو ع ءاطبالاو

  ليبس حضوأ كلذ نم اوفتتا نيذلا هبحصو هلا نع اضّرلاو « ؟*راطِتلاو لئابقلا فئاكت ىلاوتب
 عاروهظو رع هديزي امب ( حتفلا ) ميركلا ممألا اذه ءاعدلاو « ليلبلا هميسن رشن اومنتغاو
 ةبيرملا رخافملا عمججمهو ( ةيلعلا انتريكح نم مكيلإ هأنيتك انإف 4 أرون دوجولا نع 2 هلعجيو

 هثالا فراوع هللا مكفّرع - مكيلإ ىهنن انإو اذه هللا اهسرح ع شكارم ءارمح : ةّيصقلاو
 فلاس ىف نّميملا انمزع بصنا امل هناب - ماّّسقلا ةحضاو رئاشبلا هجوأ مك <يلع علطاو « ماسجلا
 انركاسع نم انهجو « خيودتلا هوجو مداي نادوسلا دالب خيودتل ةيلعلا انممِح تقاتو « خيراتلا
 ةذبنو ظ دارملا لامكب 4 داعسالا اهعم لفك ةلمج 3 (©”ةفينمل ةيبألا سفنأل تاأذ « ةفيثكلا

 اهب جلو 6 راطم لك نمي اهراطأ 4 ةرهاق 050 لك ةرغاظلا انيتولأ نم اهيلع ترشن

 محتقاف ٠ أ ”هجاتر ملط املاط اًبأب حتفتو ؛ هجاومأ م ارتت )لإ ضوخت « رافقلا جيجل لابقالا
 00م ار لخدأ ىتح ٠ اللخو اًدورب تيصلا دعبو ةباهملا نم ىدتراو ”اللحو ءايحأ ركاسعلا
 ىتلا « 930ج ار <لا بيراعأ نم ةّيربَولا لئابقلاو « ةيوارحصلا بوعشلا نم 2'”ةلايالا هذه ةعاط
 ةاكرلا نم هوذا ام مكح ىلع مهب دادعتلا ىهتني ةريثك اعومج ع هتعاط الو هتيالوب ضترت مَ

 ةيبرعلا لئابقلا نم اهءارو ام ىلإ ةبسنلاب ةلمجلا هذهو . ةمّيخخ فلآ نيعبرأو ةتسل ةيعرشلا

 . دانجألا نم هانهّجو امب « داعبإلاو صْوْعلا ىهتتاو . لج نم ءزجو « لك نم ضعب ةيشحولا

 0 بايلا : جاترلا (0) . فيصححلا : سيك عمج . سايكألا (1)

 . لبحا ةقبر (4) . مظتم قسن ىلع لبالا لقاوق : راطقلا (6)
 5١( ةيماسنملا : ةفيملا , )٠١( ةلودلا ضرأ نم ميلقإ : ةلايالا .

 . حالسلاو ليخلا نم شيجلا ةدع : عاركلا )١١( . باقع : ءاختف (5)
 . ابارس : الا (59)

 انا



 )انج ىتلا ءاحنألاو « نادوسلا دالب ىلإ زاجملا ةيعصلا زوافملا ىف ةلحرم نينامث نم ِبَرقَم دعب
 ؛ عامتجالاو فيلأتلا مكحب « عافدلل مهسانجأ تضهانتف « ناد - هللا ءاش نإ - ةلايالا هذهل اهتعاط

 ؛ نادوسلا شويجو « عابتألا طالخأو بارعألا دوشح نبي ام لتاقم فلأ نيعبرأ لع 7 فيني امب

 ؛ نيقيرفلا عامتجا الإ ناك امف « لوزنلاب نابتقعلل ريشي مهمول ضفنلاو « لوصُيل مهره خفتناف

 : ريثأتلا هجوأب بّصنلا مهسم دق : اهتامحو ةباثملا هذه راصنأ نأ ضرغلاو . نيبناجلا عفادتو

 ءايقشألا عم « ماحتلالا نيح مهدادعأ نم ٌرفوتي 1 مهنإ ىتحا ( ريسملا ةلصاوم مهليخن لج ىنأو

 ؛ اسرامت ةلزانملاو ةحفاكملاب مهلك ناكو ع( اسراف ءريرشع باقو مآر ةئامعبس ىوس « ماح ءانبأ

 تقفخف « ابهذمو اليبس دالجلاو ةماهشلا اودختاو « ابص لك رصنلا حاير نم مهيلع بهف

 نيا ىتأو ٠ رثتناو مهماظنتا كليم - هللا دمحب - ©9تَبناو ؛ رّمظلاو رصنلاب ةّيولعلا ةيولألا
 . 6 « نيملاعلا ٠ بمر هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا راد عِطقف ) ١» نييلا ىف مهعومج ىل اع ٌرسألاو

 هنأو «٠ عجسملا ىلاتشفلا ىلع نب دمحم بولسأ ىلع لدنل اهمامتي ةلاسرلا هذه انركذ امنإو

 ساتجلاب انايحأ ىنعي ناك اي « ةنيصرلا ةلوقصملا ظافلألا نم فلؤي امب ةغللا ةيصان كلتمي ناك
 ةيبونجلا ءارحصلا مهكولس نع ربعو « هشيج دوتجل نابقعلا ةراعتساك ةمئالملا تاراعتسالاو

 عبو ةباهملا نم ىدتراو « اللحو ءايحا ركسعلا محتتاف « هجاتر يسلط املاط انأب اوحتف » مهنأب

 : روصنملا دنج ةلزاتم مهتلواحم ىف ىبرغلا نادوسلا لهأ نع لوقيو . « ًاللُخو ادورب تيّرعلا

 هذه ىف لعلو . « لوزتلاب ( روصنملا دونج ) نابقعلل ريشي مهموب ضفتلاو مهره خفتلا د
 و . ابصخ انهذ كلتمي ناك ىلاتشفلا نأ ىلع لدي ام ةلاسرلا ىف اهلثامي امو تاراعتسالا

 ناطلسلا ةافو ىف اشاب نانس ةينامثعلا ةلودلا ءارزو سيئر اهيف ىزعي روصنملا ناسلب ةلاسر هلئاسر

 : ةروصلا هذه ىلع لهتست ىهو « ناخخ دارم

 اهلا ىتلا ةل رنماو « لئالجلا ريبادتلا حادق ةدّدسملا اهراظناب لاجت ىتلا ىمظعلا ةرازولا ٠

 شورع تعضعض ىتلا ةناكملاو « لئالدلا حضوأب ةينامثعلا ةلايالا (40 نم صاصتخالا روفو

 نامثع ىبب ةلود ىف هيلع ىذلا بطقلاو « رافكلا ءاسؤر سوءر تاطاطو نيكرشملا ءامظع

 ' خسرألا ! خمشألا ؛ ريطخلا « ريبكلا « مخفألا « مظعألا « ّلجألا ريزولا « رادملا مظعأ
 : ريثألا « بجنألا « برقألا ع ©0ئرّسسلا ٠ ىظحلا « رهتشملا « ربع لمكألا « لوطألا
 : رهطألا ؛ رهظألا 0 ىتنألا 2 ىقرألا ؛ دعصألا , دعسألا « صلخألا « ّصخألا « ريهشلا

 اذه ... ةسونأم تارسملاب هعوبرو « ةسورحم ؟9هتزوح هللا ىقبأ اشاب نانس « 20 زيفحلا « ليلا

 . فيرشلا : ىرسلا (6) . رمث : انج (1)
 . هب ىفتخحلا : ليفحلا . لضافلا : ليخملا 59 < ديري ١ فيت (5)
 . هرايد : هتزوح (ا/) عصمت : ام (ز
 . ءاهصلحخ : ةرئا (4)
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 جعاول - ىئانتلا ىلع - 27ىكذأو « دابكألا تف « راكذتلا عيظف ابن ء راطقألا هذهب نط دقو
 ىهتناو « اضقلا هب لزن ام مكلذ « لسألاو حافُصصلا ©0ابظ لف ٌءزرو «ء للج ُبطخ . داؤفلا
 كلملاو « ناطلسلا ىف ةطْسيلا ىذ مخضلا ليلجلا ناطلسلا لاقت وهو ء ىضقنو دمألا هيف

 نيطالسلا نب دارم ناطلسلا « مصعألا قهاشلاو ٠ مظعألا ()ناتاخلا : ناكرألا ديهمتب ها
 . اددم نيملسملا مملو « ادي ديحوتلا لهأل - هللا همحر - هئوك ركنتسمب سيلو .. رابكل

 نيدلا ةيامح ىف ناك افيس اهدامغإو « اعلاط اردب هنم رفحلا ةاراوم نم نوعجار هيلإ انإو هلل 8

 ءاقبال نأ املع « ليزجلا ءازجلا ىف هللا ىلإ ةعارضلاو « ليمجلا ربصلا ىلإ هيف ّجللاو ... اعطاق

 . « مايألاو ىلايللا لحاور ءىّبهت عم قولخل

 تعن دقو © مجسلا غوص ىف ىلاتشفلا ىلع نب دمحم ةراهم روصت اهرودي ةلاسرلا هذهو

 ىف « هيخأب نرتقي تعن لكف « ةعوجسم اهعيمج اهلعج ةيلاوتم توعنب اهلئاوأ ىف اشاب نائس

 هاتسبتقا امدعب ةلاسرلا ىف ىضمو . تاراعتسالا رثكت اك تاسانجلا اهيف رثكت ةبقاعتم تاعجس

 ؛ هيبأ دعب ىمظعلا ةنطلسلا ىسرك دارم ناطلسلا نب دمحم ناطلسلا لوتب اشاب نانس ءىنهي اهنم
 خيش ىفارقلا نيدلا ردب ىلإ روصنملا ناسل ىلع ةلاسر هلئاسر نيبو . « هب رهدلا 9 سا دقن

 ةرهاقلا كوروزي برغملا ىف هخويشو ىكلاملا هقفلا بالط نم نوريثك ناكو ء رصم ىف ةيكلاملا
 ةمدقم اهلعج ىتلا هتوعن ىف ىلاتشفلا لوق نمو « هتافلؤم هنع نولمحيو هتارضاخ ىلإ عامتسالل

 عزانتلا ىرج ام ىذلا ذفلاو « هلاغتشا معن باب ىف الإ سيلف ءانبلا ةخسارلا ةدمعلا د هن هتلاسر

 عومجلا هبشل هليصحتو هصرغ تايأ تءاج الإ . خماوشلا ةدقنلا فارعأ نم ةقيقدلا موهفلا ىف

 معن بأبي : ىه تاعجسلا هذه ىف ةيوحن تاحلطصم ضعب لاخدال عنصت دقو ( خساول

 نع ركذيو « هتاراعتسا فئارطب ةلاسرلا ىف ىقتلنو . خساونلاو عزاستلاو لاغتشالاو

 ةلمحو نيدلا ىف ةهقفتملل تافتلالا ليمجو « ةيعرملا رئاعشلاو « ةيعرشلا ميوسرلل هتماقأ روصنملا

 ةيملع ةضهن ىصقألا برغملاب روصنملا ضهن اقحو . « نيلسرملا ديس ةنّس ظففح ىف ةياورلا

 لوقب ةلاسرلا ىهتنتو . بالطلاو سوردلاب رخزت ءاملعلا تاقلح لعج ام « ىربك ةيبدأو
 : روصنخم ا

 هيف نوغرفتست مكلعل ام بلج مسرب رايدلا مكلت ىلع نودراو ىلعلا ائبانج مادخ ءالزهو د
 رصتخم ىلع ( مكحرشل ) مكعوضوملا قوشتلا امأو .. ةلفاحلا ةيملعلا اننئازخل بنكلا نم عْْولا

 ةلفاحلا انتئازخخ نم نوكي نأ اندوبو « فّرعي نأ جاتحي ال دوهعمو . فّيكي ال ءىشف ليلخ
 « ةدهاشملاو روضحلاو « ةدهاعملاو ةعجارملا ثيحب

 . كرتلا نيطالس بقل : ناتاخلا (0) 0 هر ىكذأ مو
 . ىساوو ىّرع : ىسأ (8) . فويسلاو حامرلا دح : لسألار حافصلا ابظ ()

 هده



 ةثعبي هل لسرم هنأ رصم ىف ةيكلاملا خيش ىفارقلل لوقي هتلاسرل ةمتاخلا هذه ىف روصنملاو

 هيلإ لسري نا هلاسيو « ساف تايتكم اهنم ولخت ال نا ىغبني امم « ةسيفن ابتك احل ىقتنيل ةيملع
 ةرهش هل تناكو « ىكلاملا هقفلا ىف ىرصملا قحسإ نب ليلخ رصتخم ىلع هحرشب وأ هفلؤمب

 لع نب دمحمنا ىلع - موضوب - لدي ام قبس ام لك ىف لعلو . ةيبرغملا دالبلا ىف ةيودم
 .م ١5١/ه ١١7١ ةئس هتافو تناكو « اعراب ابتاك ناك ىلاتشفلا

 ىملعلا بيطلا نب (١)لميحم 60

 فرعي نكلو « هدلوم خيرات فرعي ال « ةيولعلا ةلودلا رصع لئاوأ ىف ءارعشلا باتكلا نم

 ىف اهئراب ىلإ هحور تدعص قيرطلا ىنو ء جحلا ةضيرف ءادأل قرشملا ىلإ هجوت ذإ هتافو خيرات
 ىبرغملا بدألا ءاول لماحو روكاز نيا رعاشلا ذيملت وهو م ١97١/ه 5*1١١17 ةنس ةرهاقلا
 قحتلا هتادل لثمو . هعيمج ىصقألا برغملا ىف لب اهدحو هسأر طقسم ساف ىف ال هدعب
 تحتفتو « نييورقلا عماج ىف ءاملعلا تاقلح ىلع ًبكأ مث « ميركلا نارقلا ظفحل ساف بيتاتكب
 هترهش تراطو « ليعامسإ ناطلسلل ميدم دئاصق ًاشنأو « رعشلا مظنف « اركبم هيبدألا هتبهوم
 ديجي ناك ! تاحشوملاو تاطمسملا مظن ديجي ناك دقف ء بسحف راعشأ نم مظني ناك ملال
 « برغملا ءايدآ نم هفلؤم هيل نميف برطملا سيئألا د هباتك ىف حضتي ام وحن ىل اع ىيدألا فيلأتلا

 : لوقي هيفو « روكاز نبا هذاتسأ مهرهشأ لعل « هيرصاعم نم ابيدأ رشع ىنثأ هيف ضرع دقو

 هبوثو رثكأو « همادقأ ةحاصفلا ضرأ ىف خسرأ ىذلا « ةغايصلا ديرفو « ةغالبلا ديحو »
 ىلع هرابخأو رابخألا ىلع هءاشنإ فطعو « ءاشنالا ىف فرصتف « همادقإو تالكشملا لح ىلع
 لئاسر فيرطلا باتكلا اذه بناجب هلو . « لاجترالا نيدايم ىف « لاجرلا ©)عّرقو « ءاشنإل
 هرصع بيدا ناك ذإ هتاراعتساو هتاسانجبو راعشا نم امل راتخي امو هتاعجسب اهنيزي ةيصخش

 :« ىقرشلا ىبرعلا نب دمحم هقيدص ىلإ ةهجوم لئاسرلا هذه ىدحإو «؛ محازم الو ع زانم ريغ

 : لوي اهيفو

 تباط ىذلا مالسلا نم « ةدايزو ىنسحلاب ةح-ونمملا ٠ ةدايسلا كلت هقحتست ام دعب »

 هنأ نظو ىقارتلا حورلا تغلبو « قارفلا دمأ لاط امل هنإف .. هتاحورو هتاودغ تلاطو « هتاحفن

 ءاحصألا نيب ربجيو « ىرْسأ قاوشألا دي نم كفي نميف تركف ؛ قار نم : : لدفر نيا

 رسي مل ليللابو علطي مل ردلابو 2 حلت مل سمشلاب ناك ول ام كنم ىبو

 . ١الإل رضخألا روتكدلاو هتماقمو هلئاسرو ىملعلا بيطلا نبا ةمجرت ىف رظنا )١(
 . مهيأع زاف : لاجرلا عرق )١( /م4/9 ىفاولار 5؟1/5١ و 7354/١ ىبرغملا غوبللا

 عامل



 نم ررد ضعب ىلع الإ « نييحما نبي قرفملا رهدلا ةبتاعمو « نّيَملا ةاناعم دعب ترثع امف
 اذه لثمل « موقلا نع اهترحتدا تنك « كمالقا دادمي كددم روحب نم تجر خدتسا ع كمالك

 : مويلا

 ُردبلا ُدَقَتمُي ءاملظلا ةليللا ىفو اهتوكب رورسلا دعب اهتذتفت

 لاصوأ حاص نإ هسرختو نيبلا بئارغ نم عطقتو + لاصولا مايأ ىنركذت تلاز امذ
 و ذي ءىشلاب ءىشل ءلاو اقتثلا ثامر ىضم ام قّرفتلا دعب اهب تركذ

 كقارف نم تحيصاف « عايترالاب نمألا كلذ ىل تبقعاو « عايّتضلا دي ىلع تلوتسا نأ ىلإ

 : نيترم رخج نم تغدتلاو « نيترمجب تقرتحاو « نيتعولب اعاتلم

 ٍتْلِشَف اموي ٌرهدلا اهامر لجرو ةضيرع لجر نيلجر ىذك تنكو

 ؛ ماهوألا كيف قّدصأ تنكف « ىتقّوشت كباتكل ىلايللاو , *'0ىنفّوْشت تناك لامآلا نأ ريغ
 : ماحلالا نم اهثيدح دعأو

 « فيعض وهَر مهلا هاور ٌربحت لقأ ملو ثيدحلا ىف ىمهو ْتقّدص

 ةروس نأ دل 8( ةخيزو ىنسحلا ) : سنوي ةروس نم سبتقي هتلاسر علطم ىف وهو

 نمؤملا غدلي ال ١ : ىوبتلا ثيدحلاب رثاتيو «## قار نم : ليقو ىقارتلا تّعلب اذإ 9# : ةمايقلا

 ' هرايتخا ةقدو ىبرعل رم هرصبو هقوذ ةفاهر اهيف حضتت تايباب لثمتيو « نيترم رحج نم
 تاقابطلاو تاسانجلا نم اهيف عيشي ام عم « ةيوذعلاو ةسالسلاب ظتكت اهبيلاسأو ةلاسرلا ةغلو
 اهامس ةعيدب ةماقم ةيرثنلا هراثآ نمو . هيف هتغالبو هرثن نم عفري كلذ لكو . تاراعتسالاو

 : ةيلاتلا روطسلا ىف اهزجوا اناو ءافرظلا ضعب نع اهاور « ماجحلا ةماقم و

 ؛ بابشلا مايأ ىف رم ام نوركاذتي .. بابحألا نم ةعامج عم اموي سلج هنأب اهلهتسا
 هولاسف « لاسرتسالا ةياغ سرس . لاط هيراش رعش نأ الإ 77 نسح- باش مهنيب ناكو

 ؛ ةراختسالا ةالص اموي تيلص دقف « بيجع ربخب ؟ربخأ انأ : مهل لاقف « هبراش لوط ببس نع

 عيبل « راجتلا قوسب انوناح اهب تحتفو « راجنس ةنيدم تدصقف « ةراجتلا ىلإ الئام ىنتدجوف

 . كاكرا ةعبرا ىلع رثاتسلا هتوسكو « ناكدلا تنّيزو « شاعملا ىلع هب ةناعتسالاو «٠ شامقلا

 اهتعبتف ٠ ةليمج ةاتف نهنيب ةوسنلا نم ةعامج هقيرط ىف دجوف . مامحلا لوخد اموي لواحف

 هنأ باشلا رك ديو . ناكد ىف بايثلا طيخي اطايخن رادلا ماما ىارو « ةقينا اراد تلخد ىتح

 وهو « دلبلا بيطخخ اهابا نا هابناف ( اهدّقع ىف حجنو 2 طايخلا نييو هنيب ةلص دقع ىلع لاتحا

 فطلتو « جاوزلاب ا حمسي ملو مهدرو « نوريثك اهيطحخنو اهاوس دالوأ نم هل سيلو لاملا ريثك

 م كب



 , زوجعلا هتيقلو « تايتفلا جيوزت ىف ةروهشم زوجع ىلع هّلدف « هب سنأ ىتح باشلا هل
 كعب هيلإ تداعو ةرتف هنع تباغو . اهتطاسو ىف تحجت ىه نإ ةريثك فحنو لامب اهدعوف

 , اهاضرأ ام بهذلا نم اهاطعأو « ِنّيَبلَبَق ىوس اهنم ديرأ ال ىنإ اهل لاقف « اهنم هتسأيأف « رهش
 اهروزي نأ ىلع اقفتاو « اهتنبال مينملا باشلا ءاقلب اهتعتقأو « ةاتفلا مأ دنع ةطاسولا ىلإ تداعف

 لخد بورضملا ةعمجلا موي ىفو . دجسملا ىف اهنع لوغشم اهوبأو عمجلا ىدحإ ةالص ىف
 نأ نم الدبو « هفارطأ صف اليوط هبراش ماجحلا دجوف « هرهظم نسح متتسيل ماجح دنع
 همزالو « هءارو جرحخخو « هباوص راطف « ارائيد هكابترال هاطعأ امهرد ماجحلا باشلا ىطعي

 خرصي لزي مو حاصو ماجحلا لولو ةاتفلا راد لحد اذإ ىتح هريناند ىف اعماط هقصالو

 اهلثمو ©)ةفجاو تنبلاو ةفجار زوجعلاو ثيغم الأ دجنم الآ دجنم الآ لوقيو « ثيغتسيو
 ةعمجلا ةالص نم سانلا جرخو « هالوم اي « هاديس اي : حيصي ماجحلاو سانلا عمتجاو « مألا

 ؟ ربخلا ام ماجحلا لأسو « رضحف دلبلا بيطخخ ىلإ ربخلا لصوو « رادلا دنع سانلا عمجتو
 . هولتقو هولخ دأف هيف اوعمطف رانيد فلأ هيف سيك هعمو رادلا هذه ىلإ لخد ىديس نإ هل لاقف

 رادلا بيطخلا لخخدو « سانلا نويع نع ءىبتخيل اهيف هسفن ىمرف ارثب رادلا ىف باشلا دجوو
 ةاتفلا وبأ بيطخلا لأسف « رئبلا ىف هأبخم ماجحلا فرعو « باشلا نع ناثحبي ماجحلا هعمو
 ىلاولا ىلإ لمُحف « قرسأ ىكل تلخد : هيلع اهّومم هباجاف « رادلا هلوخد ببس نع باشلا

 نوضرعي نيجاسملا ناكو . ةنس سبحلا ىف ىقبو « هنجسب رمأو « ناش أوسأو لاح حبقأ ىلع
 رمألا نع هلأسف باشلا هيلع ضرُعو « مهرمأ ىف رظنيل ناضمر رهش ىف ناطلسلا ىلع ماع لك
 هتياكح- هل ركذو « اهيف مكحتل كيدي نيب اهركذأ ةيضق اهنإ « هل لاقف « هلجأ نم سبح ىذلا

 . قادصلا هل عفدو « هتتبا نم هجوزي نأ بيطخلا رمأ اك هلام درب رمأف « حيحصلا اههجو ىلع
 . ادبأ ىبراش صقأ ال نيحلا اذه نم انأو : لاق مث . هراد باب ىلع هبلصف باشلل ماجحلا ملسو

 رصانع ضعبو ىملعلا بيطلا نبال ةماقملا هذه رصانع نيب تيوات نب دمحم ذاتسألا نراقو

 ضعب ىف ىتح نيتماقملا رصانع نيي هباشتلا نم ازيثك ظحالو «٠ ىريرحلل ةيراجئسلا ةماقملا

 دصقب راجنس ةئيدم دصق هنأ اهلطب نع ركذي ىملعلا بيطلا نبا دجنو « غيصلاو تارابعلا

 ىلع رودت ال ىملعلا ةماقمو . ةيراجنسلا هتماقم ىريرحلا اهيلع دقع ىتلا ةنيدملا ىهو « ةراجتلا

 ظافلألا نم - تيوات نبا ذاتسألا ركذ ا - اهالحنأ دقو . ىريرحلا ةماقم لثم ةيبدألا ةذاحشلا

 ةسالسلا عم ةهاكفلا حور اهيف ىرجأو « هتماقم ىف ىريرحلا اهرهظتسا ىتلا ةريثكلا ةيبرغلا

 : اهلئاوأ نم ةفطتقملا ةيلاتلا ةعطقلا ىف ودبي ام وحن ىلع ةبوذعلاو

 ١١( ةبرطضم : ةفجاو .
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 نم ةعامج ىقيرط ىف تدجوف « مامحلا لوخد ىلإ ةرورض مايألا ضعب ىف ىل قفتا »
 ؛ هوافص عطس دقو اهمصعم رازالا تحت نم تحملف : نابلا بيضق اهناك ةأتف نهنيب ؛ ناوسنلا

 « عدلا نوفجلا نم ىرج دقو تفقوف « هوايض عمل دقو اهمسج باقنلا تحن نم ترصبأو

 لدي اراد تلحتدف « ديرت نيأ ىلإ اهتظحالو , ديعب نم اهتعبت مث « مدقلا لقن نع تزجعو

 ىف طيخي طايخخ « ناكملا كلذ نم برقلاب اذإف ٍترظنو ٠ اهبابرأ ةداعس ىلع « اهباب ناقتإ

 تلقف « ناونص ريغو 017 نأ ونص : "”نادرمو ناقذأ وود © ناوعألاو عانصلا نم هدنعو « ناكد

 « ىنانع ايناث « ىناكد ىلإ تعجرف . مهبأ ىلع اًمع « مهفتسأ طايخلا اذه ني : ىسفن ىف

 هتسلاجف « ليصفتلا دصقب طايخلا توناح ىلإ اهب تعجو « ليصافتلا نم دع ترضحأو

 ؛ شاعتنالا هب لصحي ام ةرجألا نم هل تلجعو « شامقلا كلذ تلصفو ٠ هتسناو هترواحو

 لاحلا قيض نم ىلإ اكشو « بدألاب ةفرعم هدنع تدجوو « ىرومأب ىنتعاو « ىروضحب حرفف
 : بدذعتسملا هرعش نم هسفنل ىندشنأو  ؟”7بغسلاو

 رع سالفالا نم ىلاح ىرأ نكلو قزر ىل طاّيحلا انأ
 هربإ نع نم جراح ىفزرو صّقي ىرَقَف نم هيف ىعارذ

 ريشي لازامف « هتاريج رايدو « هناكد عانص نع هتلأسو م تلو ع همظن تنسحتساف

 ىتلا رادلا ىلإ ثيدحلا ىضفأ ىتح « اهلامجإو اهليصفت ىنفرعيو ؛ اهلاح حرشيو راد لك ىلإ

 ريثك لجر وهو « دلبلا بيطخ راد ىه : لاقف « اهرابخأ ىل حضتت نأ ىدصقو « اهراتخأ

 هحور ىهو « ةدحاو ةنبأ الإ دالوألا نم هل الو « ةدئازلا ةرقؤتلاب روهشم ء دلولا ليلق لاملا

 . « جاوزلاب ا حمسي ملو جاوزألا اهعنم دقو « هينيع رون هيف ىذلا داوسلاو « هيبنج نيب ىتلا

 « صلاخ عجس ىهو « هافشلا ىلع ةماستبالا مسرت ىتلا ةهكفلا حورلا هذهب ىرجت ةماقملاو

 : عامسألا ىف اهعقوو اهسرج < نش تارابعلا نيب ىتوصلا مّوالتلا نم ابورض ثدي ريصق عجس
 حارقلا بذَعلا ءاملاب قفدتملا قارقرلا لودجلا بايسلا باسنتل ىتتح

 ١)١( عوجلا : بغسلا (99) . باش : درمأ مم نادرم :٠

 ) )7تالئامتم وأ ناعيفش : ناونص .
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 خيراملاو ةيفارغجلا

 ١

 (!)ةيفارغجلا

 ٍىصقأ ىفو « رئازجلاو ىصقألا برغملا ىبونج ايقيرفإ نم ىبرغلا لامشلا ىف ايناتيروم عقت
 اهنم قرشلا لغشيو « ىسلطألا طيحملا برغلا ىف اهيذاحيو « ةيبرغلا ءارحصلا ىقرشلا اهلامش

 اهب تلزت ىلا ةجاهنص ةملكل فير اهعمأو لاغتسلا ةلود بونجلا ىف اهيذامتو ( ىلام ةلود

 . ىلام ميلقإ ىلإو هتطاوشو رجينلا رهن ىلإ تدتماو ةيربربلا اهلئابق

 دالبلاو نادوسلا دالب نيب امازح دتمت ىتلا ىربكلا ءارحصلا نم ىبرغلا ءرجلا لغشت ىهو

 نوح ىلإ نيح نم اهيف ىقتلتو ( ةعستم باضهب هبشأ ةيلبج قطانم اهتعقر ىلع رثانتتو « ةيبرغملا

 لعجي امم « ءام وأ رب ىلع رثعن نأ نود رتءوليك ةئام ىضُمن دقو « ةريغص تاحاوو رابأب
 نادوسلا ىلإ ةبهاذلا ةيراجتلا قرطلا ىلع اميسال .اهدوقي ليلد ىلإ ةجاح ىف اهب ةراملا لفاوقلا
 ناكم نم ةديدشلا فصاوعلاو-حايرلا اهلقنت « ةلقنتم نابنكو ةلئاس لامر اهحطسو « هنم ةييآلاو

 ىف ةصاخخو -وجلاو « نادلبلاو ىرقلا نم ريثك - روصعلا رم ىلع - ترمطو « ناكم ىلإ
 افيص اهي بهتو « طيحملا لحاس لعو ةيلبجلا قطانملا ىف لدتعيو « ةرارحلا ديدش - فيصلا
 ضعي ىف مدعنتل ىتح ةديدش ةلق ةليلق اهب راطمألاو « لامرلاب ةلمحملاو ةّراحلا وكوريسلا حير
 ناورأ رابآ نيي ةيقرشلا ةيبونجلا ةقطنملك ادج ةلحاقو ادج ةفاج ءارحصلا حبصت دقو . ءاحنألا

 قيرطلا ىلع ناتطحم امهو « عرض الو عرز الو اهيف تابن ال ةحلاك لامر ىف امهو « داوزأ راباو
 ليخدلا اهيف رثكي نادلبو ىرق أشنت رابا دجوت امئيحو . نادوسلا دالبو وتكبمت ىلإ ىراجتلا
 . خيطبلاو حمقلا انايحأو ةرذلاو نحّدلاو ريعشلا فيرخلا ىف ليخدلا تمت عرزيو ٠ الكلاو

 . حلطلاو رْدّسلا لثم ةيوارحص راجشأ ايناتيرومب ومنتر

 , داليملل 1888 ةئس تا ىتلا ءارمحلا ةيقاسلا ةنيدم ايناتيرومل ىبرغلا لامشلا ىصقأ ىنو

 نب دمحأ ذاتسألل طيقنش ءابدأ مجارت ىف طيسولا باتكو يقيرأإ ٠ فصو باتك ايناتيروم ةيفارغج ىف رنا (1)

 ىيبرعلا نادوسلا ىلإ هل ةلحر فصو ثيح اهرخاوأ ىف



 بكارلا ريسي ةريبك ةبضهب هبشأ ةلصتم ةخماش لابج وهو « راردا ميلقإ برغلا ىلإ طسولا ىفو
 ةمصاعلا تناكو طيقتش ميلقالا اذه ندم مهأ نمو اضرع مايأ ةسمخو الوط مايأ ةتس اهيف
 سداسلا نرقلا ىف رييا ةحاوب تدّيش اهنإ لاقيو «٠ ىضاملا نرقلا ةياهن ىتح ايناتيرومل ةيفاقثلا
 رشع عبارلا /ىرجملا نماثلا نرقلا ىف تينبف لامرلا اهيلع تبلغو ؛ ىداليملا رشع ىناثلا /ىرجملا

 : ةطقانشلا اهبعش ىمسيو « طيقنش دالب ىمست - ذيئيح نم - ايناتيروم تناكو . ىداليملا
 اهيلع نامورلا هقلطي ناك ىذلا ميدقلا مسالا وهو « ايناتيروم » مساب رضاحلا نرقلا ىف تيمسو
 . ىضاملا نرقلا ىف ةدسامسلا اهانب ىتلا راطا ةنيدم طيقتش ىبرغ عقتو . ىصقألا برغملا ىلعو
 نرقلا ىف نوطبارملا امهذختا ناذللا تشغدوأ ةنيدمو ىكزأ نصح دطيقنش نم بونجلا ىلإو
 بونجلا ىفو . ىلامو اينيغو لاغنسلا ىف مالسالل ةرشانلا امهشويجل ةدعاق ىرجحلا سماخلا

 اهيلع ةلصتم لابج قدأ ةرابعب وأ ةعفترم ةبضه هلثم وهو تناكت ميلقإ راردا ميلقإ نه ىقرشلا
 نمو « عورزلاو لخنلا ةريثك ىهو نورق ةثالث نم تينب ىتلا ةكججيت ةنيدم اهمهأ ىرقو ندم
 ةعقر - نازولا نسحلا لوقي اك - اهنم ةبرقم ىلعو ةيلمر ةقطنم ىف تيشيت ةنيدم ميلق الا ندم
 ىوارحصلا منغلاو ةردان ةيشاملاو . انخنّدو اريعش عرزت ىرخأ ةعقرو ريثك ليخن اهبقعارزلل ةحلاص
 , ىصقألا برغملاو نادوسلا نيب اهعئاضب وأ اهضورع لمحو ةراجتلاب اهلهأ لغتشيو . ريثك
 طيقنش نم ىقرشلا لامشلا ىلإو . ةيراجتلا لفاوقلل ةمهم ةطحم تناك - كلذ ىلإ - ىهو
 اهلهأو « ريثك لخن امهب نييداو ىلع فرشتو ةيرخص تاعفترم ىلع ةينبم ىهو نادأو ةنيدم
 . نادوسلا دالبو طيقنش ىلإ لَمْحُي اهنمو حلملا مجانمب ةروهشملا قرشلا ىف لج ةخبس باحصأ
 نماثلا نرقلا ىف ةطوطب نبا نمز اهمجانم نم حلملا لمحي ناك ىتلا ىزاغت ةنيدم لح تلحو
 اهدجسمو اهتويب ءانب نأ اهبئاجع نم » : لوقي اهيفو نادوسلا ىلإ هتلحر ىف اهب لزنو «٠ ىرجحلا
 حلملا ندعم هيف لمر ىه امنإ « اهب رجش الو « لامجلا دولج نم اهفوقسو حلملا ةراجح نم
 ضرألا تحت تعضُوو تدحن دق اهنأك ةبكارتم ماخض حاولأ هنم دجويف ضرألا ىف هيلع رفحي
 نيثالثب ىلام ىفو ايهذ ليقاثم ةرشعب هتالو ىف هنم لمحلا عايو « نيحول اهنم ريعبلا لمحي
 ريطانقلاب اهيف لماعتي ىّراغت ةيرقو « ةضفلاو بهذلاب عيابتي اك اهب عاب اعطق عطقُيو « الاقثم
 وتكيمت نم مهل ْبّلْجُي ام الإ تاوقأ نم اهلامعل سيل هنإ نازولا نسحلا لوقيو « ربتلا نم ةرطنقملا
 ءامو « ىّراغت نم اموي نيرشع ةفاسم ىلع نيتعقاولا ىصقألا برغملا ىف ةعردلا وأ نادوسلا ىف
 نآلا ةيفاقثلا اهتمصاع ىهو « تيميلتوب ةنيدم ايناتيروم نم ىبرغلا بونجلا ىفو . ملام اهرابا
 ىهو ديدحلا مجانم نم اهيف امب ىبرغلا بونجلا ىف ءاحنألا رهتشتو اهب ىمالسإ دهعم دوجول
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 ةمهم ةطحم تناكو « هتألو ةنيدم ىقرشلا بونجلا ندم مهأ نمو . اريثك اريحت دالبلا ىلع ردت
 لوقي !؟ نوللا ضيبأ ارودم ابحو نعخدلا اهتعقب تبنتو ليسن قئادح اهب ناكو « ةيراجتلا لفاوقلل
 داشرإ ىلع نوموقي اهلهأ ناكو « محللا ةردن نم - لوقي 8 - ةقطنملا ىناعتو « نازولا نسحلا

 اريخ مهيلع ردي ناك امم ىصقألا برغملا ىتحو نادوسلا ىتح اهتيامحو ءارحصلل ةرباعلا لفاوقلا

 . اريثك

 (")ةيرانلا

 صعب تناكو « ةيرادملا ةينادوسلا لئابقلا نيو أمهتيب ةلصاق ىمقالا برغملاو رئازجلا ىبونج

 ةملكل فيرحت ىه امنإ لاغنسلا ةملك ىضنو « لاغنسلا رهن فافض ىتح ردحتت لئابقلا ٠ هذه

 ةنونل أهتم « ةليبق نيعبس ىلإ مسقنت هد ةيوارحصلا ةجاهتص نإ عرز يأ نبا لوقيو .5ءدععدا

 ٠ نأ نم رثكأ رئاشعو نوطب 5 لك ىفو « ةسادنمو ثراو ودبو 5 ةفوسمو 0
 مهشيعو َ ماعنألا مهلاومأ أمنأو 3 ارامث هالو اعرز الو أثرح نوفرعي ال مهنم ريثكو -

 1 و ىف تودهاجيو َ ع ةيامجلاو ةنسلا لمأ بهذم 2 20 3 نار ل

 مان نوعضي د اوتاكو و ؛ مالا اهم ةلختم اهرابوأو اهفوصو اهموحلو اهتابلأو اهماعنأ ىلع

 ملسأ ذإ ( ه هو ا - تم ١ ةيرغلا رايدلا ىلع هتيالوو ىرهفلا عفان نب ةبقع دهع لنم مهيلإ

 لئابقلا كلت قاسعا عستأو نييبرغلا نيينادوسلا تودهاجي اوضمو 6 ثراو ونب مهنم ةيذب لع

 ىلع بيبح نب نمحرلا دبع ىلوتسا املو ( ه85-15 ) ريصن نب ىسوم دهع ىف مالسالل
 ةجاهنص لكئابقب راملا ىراجتلا قيرطلاب ىتع ( ه77١/-07١ ١) ةيبرغملا دالبلا ىف مكحلا ديلاقم

 هثيدح- ىف ةطوطب نبا ةلحرو ةقاتخمم عضاوم ىف «ايقيرفإ 2 ةيقيرفإ دالب ركذ ىف برغملا ايناتيروم خيرات ىف رظنا )١(

 ه8 ص ىلاتشفلل افصلأ لهانم باتكو هتالو نع ضرر باتك و ةئاغ اهتراج نع هثيدحو ىركبلل برغملاو

  ىطيقتشلا نيمألا نبال طيسولا باتكو . اهدعب امو ١١١ ص ( طابرلا عبط ) عرز ىبأ نبال ساطرقلا

 ةيمالسإلا ىلام ةيروطاربمإر ةيمالسالا ةناغ ةيروطاربماو ثيدحو ١87/1 ( قالوب عبط ) نودلخ نبا خيراتو

 . ناخرط ميهاربإ روتكدلل ةروص م : هباتك ىف ىبرغلا نادوسلا نع لقوح نبا

 ففصو م : نازولا نسحلا باتك مجارو « ضرألا
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 دالب ىلإ ىصقألا برغملا ىيونج ىف ةساملجس نم هيلع رفح ذإ : ىربكلا ءارحصلا ىبرغ

 اهتريسم ىف عاملا نم اهتيافك ذحخأتو اهدنع لزنت ةيراجتلا لقفاوقلل اًرايا ىبرغلا نادوسلا

 ةيوارحصلا

 ىف ةيجاهنصلا لئابقلا قيرط نع ىبرغلا نادوسلا دالب ىلإ اعيرس برستي مالسالا ذو
 ةيقيرفإ دالب ركذ ىف برغملا هباتك ىف ىركبلا هللا دبع وبأ لوقيو « نيملسملا راجتلاو ايناتيروم

 ع ةنتاغ دالب ىف هنم ةيرذ ترقتساو ١ نادوسلا دالب حتفل اًميج اولسرأ ةيمأ ىنب نإ برغملاو

 نإف كلذ حص اذإو 6 ابضيأ ةغبدجلا ملام ىبونجو ةثيدخلا لاغتسلا ىفرش ىف عقت دعيحم تناكو

 ع هيلإ وعدي نم كانه ىقبو فينخلا نيدلا ىبرغلا نادوسلا رايد ىلإ اميدق لمح شيجلا اذه

 لئابقلا دجنو . حتفلا لوا ىف اوملسأ ةناغ لهأ نأ نم ىشعألا حبص ىف ءاج ام كلذب لصتيو

 اهيف ثدحتو راردا ةقطنم ىبونج ْتَسْغَدْوَأ ةنيدم ىف عمجتت -- ةنوتل ةصاخو - ةيجاهنصلا

 وأ اهئارمأ نم عرز ىبأ نبا ركذيو - ةكلمم برعلا ىيفارغج ضعب اهيمسيو - ةرامإ هبشي ام

 اهلك اهلثم ىف رهشأ ةثالث ةريسم هتيالو تناكو ناتوليت - لوقي ا - اهكولم وأ اهحويش

 نمحرلا دبع نمز ىف ناكو « لبالا نم مخض ددع وهو ( ريعب فلأ ةئام ىف بكري ناكو « ةرماع

 م /1”[/ه 71717 ةنس ىفوت نأ لإ هرمع لاطو ( ه ١8 - .١7 ) سلدنألا ناطلس لخادلا

 نيرشع نم ديزأ - عارز ىبأ نبا لوقي م - هل نادو « ةنس نيتسو اسمخخ همكح مايأ تنك

 مهل نكت مل ذإ ٠ كولم ةملكل ىقيقحلا ىنعملاب اكولم اوتوكي ملو . نادوسلا كولم نم اكلم

 - ةداس وأ - خويش اوناك امبرو « مهماوقأل ءامعز اوناك امنإ « لود ريتاسد الو تاموكح

 ماقف « رطف نب ريثألا هديفح هفلخو . ةغلابم ءامعزلا نم ددعلا اذه ىف نأ نظلا ربكأو « لئابق

 م 9../ه 78ا/ ةنس ىفوت نأ ىلإ ةنس نيتسو اسمح ةيناتيروملا وأ ةيرارحصلا ةجاهنص رمأب

 ةيناتيروملا ةجاهنص نوعش تبرطضاو . م 918/ه 05 ةنس ىفوت نأ ىلإ ميمت هنبأ هدعب ىلوو

 ءارحصلا كلمف ىتسغدوألا ىنوتمللا رازن نب وبسنو نب ناتوري ىلع تعمتجا مث ةرتف هدعب

 ( هله - "هد ) رصنتسملا هنبأو ( اه هو. - لم ) رصانلا نمحرلا دبع دهع لع أهرسأب

 نادو اهلثم ىف نيرهش ةريسم همكح ناكو « ريعب فلا ةئام ىف ناتوليت لثم - بكري ناكو

 هونب هدعب نم كلمو « ةيزجلا هل نودؤي - ناتوليت لثم - نادوسلا كولم نم اكلم نورشع هل

 نومت تناكو « تسغدوأ ىلع تلوتساو ةناغ ةكلمم رمأ مظعو « نييجاهنصلا ةملك تقرتفا مث

 . ةناغ اهيلع تلوتسا هلجا نمو ىرزاغت نم أهيلإ دراولا حلملاب نادوسلا د'*الب

 مسي فورعملا توافيت نب دمحم هللا دبع ىبأ ريمألا وأ خيشلا ءاول تحت ةجاهنص عمجتتو

 لع اريمأ لظو ٠ جحلاو داهجلاو حالصلاو لضفلاو نيدلا لهأ نم ناكو ىنوتمللا اتشوات

 ةجاهنص رمأ ىلوو . هتاوزغ ىدحإ ىف دهشتسا نأ ىلإ تاونس ثالث ةدم ةيناتيروملا ةجاهنص
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 ةنس ىف جرخو «٠ ىلادكلا ميهاربإ نب ىبحي هرهص قنوتمللا اتشوات دعب ةيئاتيروملا
 عمتجا هتدوع ىفو ( ههوق رم ءاسور ىف ةيوبنلا ةرايزلاو جملا ةضيرف ءادأآل م ١ث مهامه ا

 هفرعو ما .؟ ماه 48٠6 ةنس ىفوتملا اهب ىكلاملا بعلذملا خيش ىسافلا نارمع ىبأب ناوريقلا ىف

 هجوي نأ هلأسو ؛ هميلاعتو فينحلا نيدلا نوعتب لهجلا نم ةيناتيروملا ءارحصلا ةجاهنص ىف امب

 بجتسي ملف , هذيمالت ىلع هتبغر خيشلا ضرعو : مهنيد رومأب مهرصبيل هذيمالت دحا هعم

 وه ىصقألا برغملا ىبونج ةساملجس ةنيدمب هذيمالت نم هيقف ىلإ ةلاسر هل بتكف ؛ دحأ مهنم

 , هبالط ىلع رمألا ضرعي نأ هتلاسر ىف هيلإ بلطو . ىطمللا ولز نب قاقو وأ جاجو دمحم

 ني هللا دبع وه هذيمالت نم عرو ىقت هيقف اهلبقو « ىلادكلا ىبحي عم ةريسملا لبقي مهنم ادحاو لعا

 . ىلوزجلا نيساي

 ميركلا نارقلا مهظفحي ذحأف نيساي نب هللا دبعب نييجاهنصلا هموق ىلإ ىلادكلا ىيحي عجرو

 , هلوح اوفتلاف « ركنملا نع مهاهنيو فرورعملاب مهرمأيو ٠ فينا نيدلا ميلاعت ىلع مهفقيو
 هب مهذخأي امل هنع فارصنالا لع اوعمجأف ىلادكلا ىبحي هيماح ىفوتو : هنع اوًروزا ةرتف لعبو

 نم اميعز نأ ريغ « هنطوم ىلإ ةدوعلاو مهكرت ىف ركفي ذخخأو .”ةينيدلا فيلاكتلا قاشم نم

 ةريزج ىف كسللاو ةدايعلل هعم لزتعي نا هيلع راشأ رمع نب ىيحي وه ةيناتيروملا ةيجاهتصلا ةنوتل

 ع ةيجاهتصلا ةلادك ةليبق نم ةعبس امهعم احن نو , اعم اه الزنو ع لاغنسلا رهن بصم نم ةبرقم لع

 : ةجاهنص فارشأ نم تارشع هب قحتلي ذخأو « كسنلل اطابر نيساي نب هللا دبع اهب ىنبو

 نيعت دقو « ةلق نم اوبلغُي ,نل اغلأ نإ : مهل لاق املأ اوغلب اذإ ىتح « نيدلا ىف مههقفي ناك

 : مهامس كلذيو « هيلع ةفاكلا لمحو « هيلإ ءاعدلاو قحلاب مايقلا - نوطبارملا اهيأ - انيلع

 ع نيمثلملا : ميدقلا مسالا بناجب ةيناتيروملا ةيوارحصلا ةجاهتص ىلع مسالا اذه بلغو « نيطبارملا

 ىبحيو وه لتقو « ىنوتمللا رمع نب ىبحي ريمألا ىلإ برحلا ىف مهرمأ لعجو ء هعم اوجرخو
 م ا١هء/ه 4 ةنس ىف ايضمو « ةيئاتيروملا ةجاهنص لئابق نم قحلا ىلع ىصعتسا نم

 نادوسلا دالب نم هءارو امو ىندألا لاغنسلا ضوحو روركتلا ىينادوس ىف مالسالا ىلإ ناوعدي

 هعردو ةساملجس ءاهقف امهبتاك م ١٠هد/ه 5441/ ةنس ىفو . ةناغ ريغو ةناغ ىف ىبرغلا

 ةالولا ملظ نمو تاركذملا نم اهيف امم دالبلا اذقني ىك امهْؤاحلصو ىصقألا برغملا ىبونج

 اطقسأو تاركتملا نم نيتدلبلاب ام الازأو « رصنلا امهل متو « مهيلإ رارج شيجب اهجتاف « ماكحلاو

 ءارحص ىلإ اداعو « ةنوتمل نم ايلاو وأ الماع امهيلع العجو ( سوكملاو مراغملا نم امهب ناك ام

 ةنس مرحخأ رهش ىف رمع نب ىبحب ريمألا ىثوتو « نادوسلا دالب ىف نيينثولا داهج ىلإو ايئاتيروم

 هدلقو هناكم ىنوتمللا رمع نب ركب ابأ هاحنأ نيساي نب هللا دبع همغلا مهدقو م٠٠ هز/ه 4/

 . برخلا رمأ
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 مدقت ام ناعرسو « اعروتم نيدلا نيتم اخلاص اكو « اراوغم الطب رمع نب ركب وبأ ناكو
 ةئامعبراو نيعبرأو نامث ةنس ىناثلا عيبر رهش ىف تسعغَدْواَو ىكزا ىئصحلو راردا نم هشيجب

 نم موق ىلع اهيف ىضقو اهنادلب ىلع ىلوتسي ذخأو , ىصقألا برغملا ىبونج سوسلا دالي ىلإ
 مدق نوح سوسلا ىلإ مدق ناكو « ىضفارلا ىجبلا هللا دبع ىلإ ةبسن ةيلجبلا مهل لاقي ضفاورلا
 لايجأ تذحخأو « ىضفارلا هيهذم هب عاشأو « ايقيرفإ ىلإ ليعامسإلا ىعيشلا ىدهملا هللا ديبع
 ؛ ريثك قلخ مهنم لتقو نيساي نب هللا دبعو رمع نب ركب وبأ مهلتاق نأ ىلإ كانه هثراوتت ةبقاعتم

 خيشلاو رمع نب ركب ىبأ تانسح ىلوأ كلتو . ةعامجلا ىأرو ةنسلا ىلإ مهنم ىقب نم عجرو
 ميلقإو تامغأ ىلع ايلوتساو الامش هيف نالخلختي اذخأو « ىصقألا برغملا ىف نيساي نب هللا دبع
 طيحملا ىلع اهلحاسب نأ افرعو « ةلاكد ميلقإو ةلدات ىلع ايلوتسا 5م ١٠هال/ه 449 ةنس ةحاح
 هل اوعدتبا نوكبتتم فينحلا نيدلا ةداج نع اهب جر ىتلا ةطاوغرب لئابق ةنسمات ميلقإ لحاسو
 ميلقإب طيحملا ىلع ىفسا ةنيدم ىف اهيلإ ادصقف « ميدق نم مهيف اوبقاعتو -- ةرفاك ةلاض ةعيرش
 اهتالزاني اذخنأو « ةنسمات ميلقإ لحاس ىف ( ءاضيبلا رادلا ) ةفناو رومزاو الس ندم ىفو ةلاكد
 ةنس نيساي نب هللا دبع ميظعلا خيشلا دهشتسا عئاقولاو تالزانلا ضعب ىفو « ةيراض تالزانم

 ىتح « ةطاوغرب دهاجي رمع نب ركب وبأ ىضمو . هربق ىلع دجسم ىنبو ء«م ١٠ه؟/مه ١
 ىبأل ةيناث ىربك ةنسح كلتو . ةعجر ريغ ىلإ ىصقألا برغملا نم اهتوعد اخو اهتفأش لصأتسا
 ىف بشن اديدش افالخ نأ م ١٠"١1/ه 4ه7 ةنس هغلبو . ايناتيروم ةجاهنصو رمع نب ركب

 لمعتساو امهيلإ جرخف « ةملكلا قارتفا ىشخو « ةفوسمو ةنوح ىتليق نيب ايئاتيروم ءارحص
 نيطبارلا ةلود تمسقنا نيحلا كلذ ذنمو . نيفشات نب فسوي همع نبا ىصقألا برغملا ىلع
 ناعرسو « نيفشات نب فسوي ىلامشلا مسقلا داقو « ايبونج امسقو ايلامش امسق : نيمسق
 م١1 م81/ه 419/4 ةنس ىفو « شكارم : هتلود ةمصاع م 07٠ه 454 ةنس ىف سسأ ام

 ةنيدم ىتح اهيقرش لغوتو « نييرزخلا ىلعي ىنب ىديأ نم ةيرئازجلا ناسملت ةنيدم ىلع ىلوتسا
 نابسالا نثارب نم مهذقني ىك . سلدنألا ىف فئاوطلا ءارمأ ضعب هحخرصتساو . رئازجلا
 ىلع رصتناو « ةيناتيروملا ءارحصلا ةجاهنص عومجب قراط لبج قاقز مهيلإ زاجف « نييلامشلا
 ءاضقلا ىرورضلا نم ىأرو : ١٠ ١ملء/ه ؟ا/8 ةنس امساح اراصتنا ةقالزلا ةعقوم ىف نايسالا

 راصتنالا اذهو . نيصبرتملا ءادعألا ءازإ اهتدحو سلدنألا ىلإ دوعت ىتح فئاوطلا ءارمأ ىلع
 . ةيناتيروملا ءارحصلا ةجاهنص ىلإ فاضت ةثلاث ىربك ةنسح دعي ميظعلا

 ىذلا رمع نب ركب وبأ ميظعلا دهاجملا لطبلا هدوقي لظ نيطبارملا ةلودل ىبونجلا مسقلاو
 اهجايسو ةيئاوتسالا ايقيرفإ باوبأ ىتح ةيرادملا ايقيرفإ ءاجرأ عيمج ىف مالسإلا رشن عاطتسا
 ىلإ اومضناو ؛ ىندألا لاغنسلا رهن ةقطنمو روركتلاب ادب دقو « ةفيثكلا تاباغلا نم مخضلا
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 رشنو ةناغ ىلع ءاليتسالا عاطتساو « نادوسلا عوبر ىف مالسإلا رشنل غلاي سامح ىف هشيج
 رشن لثثمابو . توريثك هعم ملسأو همالسإ نلعأ ىكتنوسلا اهريمأ نإ لاقيو « اهئاحنأ ىف مالسإلإ
 ناك نادليلا كلت لك اقحو « طسوألا رجيلآ ضوح ىف ىغنص ءاجرأو ىلام ءاجرأ ىف مالسالا
 تناك نكلو ءرمع نب ركب ىبأ ليق ةيجاهنصلا لئابقلاو راجتلا ىديأ ىلع مالسإلا اهلخد دق
 ىلإ ةيمالسإ ابوعشو ادالب اهلاحأ هنإف رمع نب ركب ربأ امأ « ةينثو روركتلا ادع ام اهلهأ ةرثك
 ىذّلا هنيدل صلخملا قناتيروملا ىوارحصلا لطبلا اذه لضفب كلذ لكو . نيدبالا لبأ ىلاو مويلا

 نيتدعاق 'تسَعْدْؤَاو ىكزا اذختم ايناتيروم ىف راردألا ةقطنم نم راطقألا هذه لك مكحي ناك
 ال بسحي ام ايتاتيروم ةجاهنصلو هل بسحي كلذ لكو . اقرشو ابونج ةيبرحلا هتالمحل نيتريبك
 . نابسالا ىراصت نم هئادعأ ذِض كانه مالسالل اهتيامحو سلدنألا ىف ىَلُج تامدخ نم هتدأ ام

 برغملا نيب ةيسيئرلا ةراجتلا قرط ىلع كلذ ءانثأ ىف ايناتيروم ةجاهنص رطيست نأ ىعيبطو
 . م ١ . ماب[ه كممل٠ ةئس رمع نب ركب وبا ميظعلا لطبلا دهشتساو . ةيرادملا ايقيرفإو ىصتقألا

 تامدحم مالساإل ىدأ نأ دعب دعب ةرفظم ةوَرْغ نم راردألا ىلإ هل ةدوع ىف مومسم مهس ةيمر

 . مخضلا هملاعو ةيقيرف الأ هراد اهب عسو 0

 ىتلا ةيقيرفالا بوعشلا لك لعج نأ ىف لضفلا بحاص وه - بير نود - ركب وبُأو
 ةدابعلا ةغل تلظو « ةيبرعلا ةغللا مالسالا عم اهيل تلخدو « ةيمالسا ابوعش اهيلع ىلوتسا

 بوعشلا هذه تداعو . اهتناكم نع اهتحازإ رامعتسالا عطتسي ملو « مويلا ىلإ ةراجتلاو ةفاقثلاو

 :«م ١٠مال/ه 44٠١ ةنس ركب ىبأ ةافو دعب ايئاتيروم ةجاهنصو نيطبارملا ةلود نع لالقتسالا ىلإ
 ةعقاولا ىضارألاو دالبلا لك ىف ذوفنلاو ةدايسلا ةبحاص تلظو ةناغ ةكلمم اهنيب نم ترهدزاو

 ةمينو تسغدوأ ةئيدمو ايناتيروم نم ىبونجلا رطشلا اهعبتو ىسلطألا طيحملاو رجينلا رهن نيب
 تناكو . بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ىلإ - ىسيردإلا لوقي اك - اهماكح بسنتناو « هتالوو

 ىوقت تلازامو « ةينثو تناك ذإ ةيزجلا اهيلإ عفدتو اهل عضختو اهيبونج لزنت وصوصلا ةليبق
 ةمصاع وكاماي ىلامش حلاص ىبموك اهتمصاع ىلع ءاليتسالاو ةناغ ىلع ءاضفلا تعاطتسا ىتح
 ليعامسإ خيشلا عم نيملسملا نم قيرف ةمصاعلا نم رفو م 7١١١/ه 5.٠" ةنس ةثيدحلا ىلام

 ةيقيرفإ ىف ةيراجتلا زكارملا مها نم تحبصاو ايناتيرول ىقرشلا بونجلا ىف هتالو ةنيدم ىلإ
 نأ اهماكح مهأو ىموقلا ىلام ةلود لطب ةطاج ىرام عاطتسا اماع نيئالث وحن دعبو . ةيبزخلا

 رهثو لاغنسلا رهن ضوح تلمش ىتح هتلود تدتماو . مهيلع ىضقيو وصوصلا دالب وزغي
 ناميلس اسنم وهو هدافحأ دحأ دهع لئاوأ ىفو « ىلعألاو طسوألا رجينلا ضوح مظعمو آينيغ
 تناكو « نادوسلا ىلإ هتلحرب ةطوطب نبأ مات (م ١"هوؤ/ه ال5. -م !؟هاؤاه اله ١

 بجعو « اهي حلملا مجانم نع هثيدح انب رمو « ىزاغت ةنيدم ايناتيروم ىف اهب لزن ةنيدم لوأ
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 مهتجاح ةدش فرعي نكي ' هئاكو , نادوسلا دالب ىف هعافتراو هبطوم ىف هنمث ضافخنا نم

 نم نإ لاقو َ اعيرس رخبقي “با مسجلا ىف ٠ ءملا طفح ذإ مهرايد ىف ةيساقلا ةرارخلا (بسيسل هيلإ

 ةليبق نم اهلهأ رثكأ نأ ركذيو « ةتالو ةنيدم. لزنو . ةيجاهنصلا ةفوسم ةليبق ديبع هيلع نورفخم
 ىرام دهع ذنم ىلام اهتيعبت نأ نظلا بلغأو « ىلام ناطلس ذعنيح عينت تناك اهتأو ' ةقوسم

 - انفلسا كَ هتلود دو لح عسو ىذدلا )ع ١١ هداه هت -6مح ١5 مه "58 0 ةطاح

 م تسع ةمين اتنيدم اهلثمو ةئاغل ةعبأت « هتالو م تناكو ايرغو اقرشو أابونج لس ىصقأ لإ

 اهنأ هتالو نع ةطوطب نربأ ركذيو ٠ نيلاعلا اهماكحو هذعب ىلاملو هل اعيمج نيد نإ ىعيبطف

 اهلها بايثو ريثك اهب ناضلا محو ع خيطبلا اطالظ ىف نوعرزي تاليخن ريسي اهبو رجلا ةديدش

 لامج نو مهواسن مهلثمو تاولصلا ىلع نوظفاحي نوملسم مهنإ لوقيو ع« ناسح ةيرصم بايث

 هل خأو اهيضاق مهتم لقما ىفو هومركأ اهلها نآو اموي اسم وحن اهب ماقأ هنأ رك ذيو 4 َّق

 امديب فعضلا ىف تذخأ دق تناكو « ىلام ةلود دهع ىف هتالو نع عمسل ذوعن الو سرا

 تلقتسا نأ ثبلت ملو ع ىومت أيبمغو لاغتسلا ىفرس طسوألا رجينلا صروح ىف ىغنص تدذحخإ

 دهع ىف اهتوق ةياغ تغلبو « ىرجمولا عساتلا نرقلا ىف اجيردت ةوف دادزت تذهأ مث ؛ ( ىلام نع
 ا مالا ' ةنس نارين اهيف لعشأو ونكبمت لع اهكلم 1 ىلع نم , ىلوتساو اب ايكسإ ةرسأ

 ناكو 6 ايناتيروم ىف اهميلتإو هتالو ىلإ اهذوفنو اهتاطلس تددمو ملام ناذلب نم ريثك ص

 نب دمحمب ةصاخو « مهب سانلا قلعت ىف داز امم « مالسإلاب نيكسمتم ىلع نس دعب اهماكح
 رجينلا ىلع وتكبموت ةنئيدم كلتا ىذلا )م ١١١ م/ه 0786 - م ١ :ة ماه 8 ١ ركب ىبأ

 سائلا ميلعتل ءاملعلاو ءاهقفلا ال مدقتساو « اياوزلاو دجاسملا ءانب نم رثكتساو ع هل ةمصاع
 وتكبموت كلمل ةعبات اهنإ لاقو هدهع ىف هتالو نازولا نسحلا رازو « مهنيد رومأو هقفلاو نارقلا

 نضل مس ل و نرش ةينارتج ىف منع فيش يربو ع ةدلخ يرض هك عدت

 : ةليبق ةشيعم شيعت

 نم اهب امو ىزاغت ىلع ءاليتسالا تلواح اهنأر هتالو ءالوب فتكت مل ىغنص ةلود نأ ودبيو
 0 ناطلس ىبهذلا روصتلا دمحأ بضغأ امم العف اهيلع تلوتسأ اهنإ لاقي لب للا مجانم

 رطضاو نادوسلا دالب ىف 2 تلغلغتو دواد ايكسإ اهمكاح دهع ىف ماا امكا
 ةلمحلا تداعو « ةيجاهنصلا لئابقلاو ايايررم د دالب نم هديب امع لزانتلا لبقيا نأ دواد ايكسإ

 77 ةيده اه عم ىبعذلا روصنملل هتعيب م ١همك/ه ١٠٠ . ةنس رخاوأ ى ف لسرأف ١ ٠ ىدعسلا

 حت ته



 زونك نم اهيف امل اهدالب لالتحاو ىغنص وزغ ىلع روصنملا ممصو « ءامالاو ديبعلا نايتف نم

 ةلحر دعب شيجلا ىقتلاو « ىسلدنألا رذوج ةدايقب ارارج اشيج كلذل ٌدعأو «هنداعمو بهذلا

 ئف هتميزه عاطتساو دواد 7 قحسإ أيكسإ شيجب اهرافقو ءارحصلا ىفأيف ىف ةينضم ةقاش

 وتكيموت ىلإ رذوج هجتاو اهورداغ اهلهأ دجوف ةنيدملا لخدو « واج ىللامش ىبدنوف ةعقوم

 ةديعب للزت ال اهدصقي ىتلا بهذلا مجانم نإ هل ليق نيح ةديدش لمأ ةبيحب سحأو « ةمصاعلا

 ةدايق نع هلزعو بضغف روصنملا ىلإ كلذب لسرأو . وتكبمت نع ىصقألا برغملا دْيُي ادج

 دواد نب قحسإ اكسإ روصق نم اولوتسا مهنإ لاقيو « نوجرز دومحم هناكم لسرأو شيجلا

 روصنملل حاتأ امج ( امهنم ليلق ريغب المحم شيجلا داعو بهذلاو لجحلا نم ىصحي ال ام ىلع

 . ىبهذلا روصنملا ىس كلذلو ؛ سانلا للع ريثكلا هنه رثنيو « عيدبلا ) ةرصق ىنيي نأ

 ىغنص ةلود دي عفر هنأ مخضلا ىبرغملا شيجلا اذه راصتنا نم ايئاتيروم ىلع داعام مهأو

 دالب- ىلإ لسري نأ ىأر روصنملا نا ةيمهأ كلذ نم رثكأو عاش تناد ىتلا ةيناتروملا نادلبلا نع

 ةسارحل ةدجنلاو ةكوشلا لهأ مشجو لقعملا برع نم اليخو نيريثك الاجر نادوسلاو ايناتيروم

 تلزنو « اهريغو ناسح ةليبق لقعملا برع نم هالو . رايدل كلت نم هشمج هيلع لوتسا ان ام

 ةزرارتلاو ناماد نم دمحأ ءانبأو تناكت ناكس شيعوذإ بسني اهيلإو « طيقنش ىف اهنم رئ

 ةيادوألاو اهماكحو تيشيت ناكس شيلربلا اضيأ اهيلإ بسنيو ٠ ايناتيروم نم ىبيرغلا ا

 ناكو « اهقطانمو ايناتيروم نادلب لك ىف تلغلغت ناسح لئابق نأكو هتالوو ناداو نيب اولزتو

 رشاعلا نرقلا لوأ نم ىأ ذكيح نم برعتت تذخأو « برع مهنأل ايناتيرومل اًيبك اًيسك كلذ

 . ىداليمللا رشع سداسلا /ىرجملا

 اودوعي ملو « ةيجاهنصلا لئابقلا نم مهناوخإ معم ايئاتروم ندم ىف اورقتسا مهنأ عمو

 دودوقي اولظو « ليخلاو لبالا ةيبرتب نونعي اولظ « خاوكأ ىف نونكسي امنإ « مايخ ىف نونكسي

 ءابدأ مجارتو طيسولا هباتكي اهضرع ىف ىطيقنشلا نيمألا نب دمحأ عستيو « ةرمتسم ابورح

 وأ مهلئابق ىرتف مهنيب دوهعم لصأ برحلا نإ ناسح لئابق بورح نع لوقي هارنو « طيقتش

 ناكس ةزرارتلاو تناكت ناكس ٍضشيعودإ نيب عقو 5 اضعب اهضعب براحي ةريبكلا مهماسقأ

 0و مهتاريج ناماآد نم دحأ ءانبأو شيعودإ نيب عفو و « لاغنسلا دودح- ىلا ىبرخلا بونجلا

 مهتمومع ءانبأو ةزرارتلا نيب نيب معقو 17[ شيعودإو راردا ناكس نامثع نم ءايحا نيب معقو

 مهريغ عم ةزرارتلا نيب نيب عقو ام : هضرع ةحتاف ىف لوقيف « ةزرارتلا بورحل ضرعيو « ةنكاربلا

ياع ضرعي ىطيقنشلا نيمألا نبا لازي امو « ضعبو مهضعب ني عقو امل ةبسنلاب « ركذي ال
 ان

 مو . نمزلا رورمب مكحتستو ىوقت مث « ةفيعض أدبت تناك اهنأ فيكو نييناتيروملا بورح

نرقلا ذنم مهتايح ىلع تبلغ دقو « هراكوأ اهيف بغار اهنم تلفأ الو « ةيناتيروم ةدلب اهنم جنت
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 كلذ لعلو . مهتيب ناسح لئابق لوزنو رشاعلا نرقلا ذنم انيأر ىف لب « ىرجهلا رشنع ىداحلا

 اهندم ناكسو اهلئابق نيب ةدحو اهمعت من ذإ « اهيف ةلود مايق نيبو اهنيي ايناتيروم ىف لاح ام

 تناك امنإ ةيسايس ةماعز نكت مل اهنكلو ةماعز اهيف طيقنش ةنيدمل ناكو « نيرشعلا نرقلا لبق

 نييدعسلا ةلودل ءالولا نم ائيش رعشتست -- ىبهذلا روصنملا ذنم - دالبلا تلظو . ةيفاقث ةماعز

 اهتمهاد نأ ىلإ هانمدق ىذلا وحنلا ىلع اهتايح تلازامو . تييرلعلا ةلودل مث ىصقألا برغملا ىف

 ةرمعتسم اهتلعج ١97١ ةنس ىفو « ةيامحلا تحت اهتعضوو داليملل “١5.7 ةنس ةيسنرفلا تاوقلا

 مايق نلعأو 1١98٠ ةنس هرايد نع مهحازأ ىتح نييسنرفلا دهاجي اهيعش لازامو ؛ ةيسسنرف

 . هالبلا ىف ةيالمإلا ةينايروم ةيروهمج

 ه6



 ق (ثلارصفل

 ةفاقثلاو عمتجملا

 ١
 2١١ همدجملا

 ةيبرعلا لقعملا لئابقو ةجاهنص (1)
 ءالؤه ناكو « نادوسلا نم مهديبعو ةجاهنص لئابق نم فلأتي ايناتيروم ىف عمتجملا ناك

 ىف كلذكو تاعورزملا ىقسو رابالا رفحو ةعارزلا ىف لامعألا نم ريثكب محل نوموقي ديبعلا
 مجانم ةدلب ىزاغتب هلوزنو نادوسلا ىلإ هتلحر ىف ةطوطب نبا لوقيو « ماعنألا ىعرو ىعارملا
 هلمحل هدادعإو ضرألا نم هجارختساب نوموقي نيذلا مش ةيجاهنصلا ةفوسم ةليبق ديبع نإ حلملا

 نم نوريثك ىرجهملا رشاعلا لئاواو عساتلا نرقلا رخخاوا ىف ايناتيروم لزنو . نادوسلا دالب ىلإ
 ىصقألا برغملا ىف ةعردلاو ةساملجس ىتنيدم نم برقلاب نولزني اوناك نيذلا لقعملا لئابق
 نادوسلا دالب ىف .هحوتف اومحيل بونجلا ىلإ ىبهذلا روصنملا مهعفد « ناسح لئابق ةصاخو

 لمرلا اهحطسب اهنأل « نادوسلا دالب ىلع اهل نيلضفم ايناتيروم ىف مهنم نوريثك رقتساو
 مهنم نوريثك ذخأو . ىصقألا برغملا ىبونج اهنونطوتسي اوناك ىتلا ىداوبلا هبشت ىوارحصلا
 ةعساولا سري ضرأ ىف اك « ًالكلا ءارو اهيف نيلقنتم مهماعأ اهيف نوعري ىعارملا ضرأ نوري
 ةديدش ةقطنم ىهو « ىسلطالا طيحما ىتح ابرغو ابونج ةدتمملاو راردأ ةقطنم ىيرغ ةعقاولا

 تاونس ىف كلذ ىلاوت امبر لب انايحأ اهيف رثكي دق هنأ ريغ « رطملا ةليلق ىهو « ةبوصخلا
 نع نوعفريل ىتح « مهلبإو مهماعنأ اهيف نمستو . بصخلا تاوئس اهنومسيو « ةبقاعتم
 كلذلو نبللا ةرثك اهدسقت نا نم اهيلع افوحخ « لابحلا ججيسن نم هب اهنودشي ام مهعورض

 اريثكو « اهبلخل عورضلا ةاعرلا دقفتي امئادو تءاش ىتم اهتاهمأ عضرت نالّصْفلا نوكرتي

 بوكرلل اح اص حبصيل ىتح اعيرس ليصفلا ربكيو . هيلإ ةجاحلا مدعل ضرألا ىلع نبللاب نوقلي ام
 : امهوحنو نيتنسل ةقاتلا تدلو امير هيف ىعارملا ةرازغو بصخلا اذه ببسيو « هتدالو ةنس ىف

 ىعيبطو . تابنلا رطملا تبني 5 « لبالا تبنت اهنإ نولوقيل ىتح « ةريثك اهيف لبالا لعج امم

 نيمألا ني دمحأل طيقنش ءابدأ مجارت ىف طيسولا 2 ايقيرفإ فصر باتك ىناتيروللا عمتجملا ىف رظنا )١(
 . ىطيقتشلا 2( باتك كلذكو ةفلتخم عضاوم ىف نازولا نسحلل

 هاهو“



 ىفو تيشيت ةقطنم ىف اهاقلن سربت ىف اهاقلن 5و « ايناتيروم ءارحص ىف ىعارملا رثكت نأ
 ةيقلمنم ىف اضياو ىقرشلا بونجلا ىف هتالو نيبو طيقنش ىفرش تناداو نيب ةدتمملا- يراحصلا

 . اهيبرغ ضوحلا

 يارا عورزلا (ب)

 ريعشلا هنمت نوعرزي ةداعو ع هرومت م وقعت لخدلا اهيف نوعرز م مهأو . ةريغص تاحاوب

 ةريغص ةعقر اهبرق دجوي هنإ تسيشت نع نازولا نسحلا لوقيو « حمقلاو نخّدلا نوعرزي دقو
 اهي نوميقي انخدو اريعش اهنوعرزي ىرخا ةعقرو « ليخدلاب اهلها اهعرز « ةعارزلل ةحلاص
 تاناويحلل ديصلا اهلها لوازيو ع ليخنلا (ىئوس أهيف ايميل ال هنأ ناداو ل لوقيو 4 مهدوأ

 نخدلا تبنت اهضراأ نإ هتالو نع لوقيو « زعالا ضعب اهبو « ماعنلاو لعولا لثم ةيشحولا
 عرزي عرازم الابج ضعببو « اريثك الخن اهب نإ طيقنش نع نيمألا نب دمحأ لوقيو . ةرذلار
 تحت ريعشلاو حيمقلا توعرزت ةماع راردأ ةقلطنم لهأو 6 ايبوللاو نرخدلاو ريعشلاو حمقلا اهيف

 نم رضخأو نوللا ضيبأ خيطب وهو ىدنف يوسي أعون لامرلاو ةيدوألا ىف لوعرزيو 4 ليلا

 كيش ةلم نولعجيو نحدلا قيفدب هنوطلخي امد ضيبألا رذب سس لوعنصيو م خيطبلا دوجأ

 اهيلامش ىفو لخدلا ريثك داو ةفض ىلع اهنإ ةكححجت ةنيدم نع ىطيقنشلا لوقيو 4 ةديصعلا

 . اهراجشأ ددعيو ةيوارحصلا راجشألا ةريثك اهنإ تناكت نع لوقيو « نحخدلاو ىدنفلل عرازم
 دسي امو اهلهأ ةشيع ىه امنإ ردصي ءىش اهنم سيلو « ايناتيروم ىف عوررلا ةروص ىه كلتو
 سيل ذإ « ماعنألاو ىعارملا لهأ نم الاح نسحأ كلذدب عورزلاو ندملا لهأو . ماعطلا نم مهتجاح
 ىطيقنشلا لوقيو 1 د يا امذإ « هنوفرعي ال اناغ مهرأ زخا لكأ مهتداع نم

 . اهاعرب / ىف ءاعنألا مولا ضعب وأ رمتلا لكأي وأ نيللا

 ةراجتلا (مج)
 أو | نادوسلا لهأ عم ةراجتلا ايناتيروم لها دنع ىعارملاو عوررزلا نم مهأ ميدق نم

 د ! ىرجفل رشاعلا نرقلا ىتح ىزاغت مجانم نم هنوجرختسي اوناك ىذلا حلملا مهعم هب نورجتي ام
 نورجتي ايناتيروم لهأ لك داكير , ناداو ىف رش لجأ نم هنوحجر حتي مع لعب امق - اوذحأو

 ِء تناكتو ضوحلاو هتالوو ةكججيتو ناداوو طيقتش لهأ هامق رجل و ع للم دئاعلا ةرثكل كيف

 هنم لمحلا نإ هنمز ىف ةطوطب نبا لوق انب رمو . ايهذ هنزوي نادوسلا ق قامعأ ىف عابي داكيوا
 ملام ىف هدجوو ع ىزاغت ىف بهذلا نم ليقاثم ةرشعي ناحول - - لاق 5ك - وهو ريعبلا لمح ىأ

 ع



 انلاي امف ىراغت نم ةبيرق ىلامو « الاقثم نيعبرأب ىلام ىف عابي دق هنإ لاقو الاقثم نيثالثب عابي
 نم نادوسلا لهأ دنع ام لك نإ ىطيقنشلا لاقو . ةديعبلا نادوسلا ىضارأ ىف هب عايي امب

 حلملا معئاب هب ىنأي امو . محلملاب - هنولدايي وأ - هتوعيي أوناك ديبعلاو عوررزلاو بايثلاو ليخلا

 فورعملا لوفلاو قئانبو « ةسيدو ساميد » اهنومسي ةيدرأو لاحكألاب فورعملا شامقلا كانه نم
 هذهو . ىدنملا زوللاب زاجحلا لهأ دنعو قتسفلاب ماشلا لهأ دنعو نادوسلا لوفب نييرصملا دنع
 ىتلا ءاحنألا نم ةلبقلا لهأ هينجيو « غمصلا ىف ةراجتلا اهيلتو ايناتيروم ىف ةماعلا ةراجتلا ىه

 اوناكف دوقنلا نوفرعي ايناتيروم لهأ نكي ملو . ضوحلا لهأ كلذكو كوشلا وأ داتقلا اهيف رثكي
 نم اعارذ نوثالثلا ناكو « منغلاب مهسبالمل هنوجاتحي ىذلا شامقلا رثكألا ريثكلا ىف نولدابتي

 نولوقيف ديبعلاو ماعنألا نمث ىف اهيلإ نوعجري ىتلا ةدحولا ىهو « ةصيبلا مساب ىمست شامقلا
 ىرتشا مكب الثم نولوقي وأ تاصيب رشعب روثلا اذه وأ ريعبلا كلذ وأ دبعلا اذه عيبت له الثم
 اهضعب ماعنألا نيب لدابتلا وأ عيبلا ناك اذإو . كلذ رحنو عبرأ وأ ثالث لاقيف مدخلا نم ةصيبلاب

 . منغلا نم ةيئامث وأ رقبلا نم لوجع ةعبرأ ريعبلا اذه نمث الثم نولوقيف ضعبو

 نوعنصي ءاطسب نودادح اهيف ناكو « ةطيسب ةيلوأ تاعانص ىوس ايناتيروم ىف سيلو
 ضعبو « ماعنألا دولجو ءارفلا نوغبدي نوغابد اهب ناكو « ةثارحلا تالاو رجانخلاو سوففلا
 كللت لكو « بشخلا ىناوأ عنصي نم مهنيب ناكو « دولجلا نم عنصي ام نطِخَي نك ءاسنلا

 . ةيلوا ةيودي تاعانص

 ةيودي ةأيح ( د )

 ىف ةيودب ةشيعم نوشيعي نولازي اال اوناك دقف « ةمظنم تاموكح ايناتيروم ىف نكي مل
 « مهنوعيطي مهرئاشعل خويشو ةداس كانه ناك ودبلا لئابق لثمو . اهونكسو اهوماقأ ىتلا ندملا
 ىف الإ هيلإ نوعجري ال اوناكو « اهاياضق ىف هيلإ مجرت ايضاق اهل ذختت ةدلبلا وأ ةليبقلا تناكو

 ىف ىتحو ؛ صاصقلل هيلإ نوئجلي اوناكف لتق ثدح اذإ 5 ىربكلا اياضقلا وأ ىربكلا لئاسملا
  مكحلا نوذفتي ال لئابقلا ءارمأ ىطيقتشلا مهيمسي م وأ لئابقلا ةداس ناك ىربكلا ةيضقلا هذه
 . « ىوهي امب مكحيل ىضاقلا ىلإ ريمألا زعوأ امبر »: لوقيو « ةوشرلا اوذخايل ذيفنتلا نوليطي وأ
 : امهججح عمتسيل صخش ىلإ نامكتحي ناعزانتملا ناكف ضاق كانه نكي ىل ةريثك لاوحأ ىفو

 همكحل ىعدملا خضر مكَح اذإو « دهاشلا ىف ةلادعلا طرتشتو « دوهشلا ىعدملا نم بلطي دقو

 ءاملعلا ىأر قفتي ىتح تاونس ةيضقلا تلظ امبرو « مكحلا ىف أطخلاب ءاملعلا دحأ هاتفأ اذإ الإ

 . اهيف
 نادلب ةيقب لثم ةيكلام مهنأل كلام مامالا بهذم ىلع - لازي الو - مهدنع جاوزلا ناكو

 ع ةتبلا هذخأي ال نم مهنمو ع هفصنب ىفتكي نم مهنمو الماك قادصلا لحعأي نم مهنمو 2« برغملا
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 اهنم لّمختو « ةميلو اهب جوزلا ءانب لبق ميقي نأ ةجوزلا ىلو ىلعو . فرعلا بسحب زاهجلاو
 دئاومب مهّؤواسن ثعبتو « ديع لك ىف دئاوملا كلتب ةجوزلا ثعبتو ٠ جوزلا براقأ ىلإ دئاوم
 . اعيمج مهنيب ةبحملاو ةدوملا دوستل « ةجوزلا ىلإ ةلئام

١ 

 الثقافة)١(

 رببك ىميلعت ىيد طاشن (1)
 دقو ( ملعتلاو ملعلا ىلإ اعفد امهعفد الإ ادلب الو ابعش لحدي مل مالسالا نأ فورعملا نم

 نم ناسنالإ قلت « قلخن ىذلا كبر مساب ارتاو ع لوسرلا لبع هنم تلزن تايا لوأ تناك

 ىرخأ ةينارق تاياو «ملعي مل ام ناسنالا ملع « ىملقلاب مع ىذلا مركألا كبرو أرتا ٠ قلع

 . ةددعتم ةيوبن ثيداحأ هيلع ضحت اك ملعلا لع ضحت ةريثك

 نوملسملا ناكو ع ادبا هنع كفني ال ملعلا نأو « نامزالتم ملعلاو مالسإلا نأ كلذ ىنعمو

 ظيفحتل اباتك دجسملا بناجب نوميقيو « ادجسم هيف نوميقي ادلب أوحتفي نأ درجمب نولوألا

 دحأ ةقلح ىلإ لّوحت هدوج وأ هلترو نارقلا ءىشانلا ظفح اذإ ىتح « ةعشانلل ميركلا نارقلا

 اهدعاوقو ةيبرعلا هنع ذحعأي أم .ةيمالسالا مولعلاو ثيدحلاو هقفلا هنع لخخأي دجاسملا يف ءاملعلا

 ع ةفلتخم روصبو ودبلا ءايحأ ىف ثدحي ندملا ىف كلذ ثدحي و . رثثو رعش نم اهباداو

 هميلاعتو ىمالسالا نيدلا نوهقفي ءاهقن روهظل ندملا ىف ميلعتلا رروص تأيه اك امئاد تأيه

 اهدعاوقو ةيبرعلا نونسحي نييوغلو ةاحن روهظو جتلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا نم ضرف امو

 . ةئشانلل اهميلعتو

 ذنم ةيودبلا اهلئابق نيبو اهنادلب ىف مالسإلا راشتنا عم ايناتيروم ىف ثدح كلذ لكو

 كلذ عستاو « فينحلا نيدلا رشن ىلع لمعت لئابق كانه تحبصأ نيح عبارلاو ثلاثلا نينرقلا
 اهتاوخأو ةنوت لئابق ىف نيساي نب هللا دبع خيشلا لزن نيح ىرجملا سماخللا نرقلا ىف

 ىأ نيطبأ رملا كانه هعابتأ ىمسو ع ةطلو ةلوزجو ةلادكو ةفوسم : ايناتيرومب تايوارحصلا

 نب ىبحي عم ىضمو « هنيدو هتملك ءالعإو هللا ليبس ىف داهجلل مهسفنأ اودصر نيذلا نيدهاجملا

 « مالسإلا ىلإ - انب رم © - ىبرغلا نادوسلا لهأ وعدي ركب ىبأ هيخأ عم مث ىنوتمللا رمع

 ىف ءارعشلاو رعشلا باتك ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاتثلا 2 نازولا نسحلل ايقيرفإ فصو ايناتيروم ةفاقث ىف رظنا )١(
 هباتك كلذكو هايإ دلو راتخملا دمحم روتكدلل ايناتيروم طيسولا باتك عجارو « هباتك نم ةفلتخمم عضاوم ىف

 . ايناتيروم ىف ىمالسالا عيرشتلا خيرات ىف تاسارد ١ هئيدح ىف وأ مجارتلا ىف ءاوس طيقنش ءابدأ مجارت ىف

 رهاظم لصف عجار لكلابر « ةلطلاو ءاملعلار ميلعتلا نع
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 امربم ءاضق اهيلع ىضقو ىصقألا برغملا ىف ةلاضلا ةطاوغرب داهج ىف - - انفاسأ م - ىفوتوا

 هتالمح دعي ذخأو ايناتيروم ىف راردأ ةقطنمب هدعاوق ىلإ هشيج نم ريبك رطشب داعو ؛ ركب وبأ

 نم ةرثك تلوحتو مالسإلا ىف هلهأ نم نوريثك لسد هل نادو « ىيرغلا نادوسلا ءاحنأ ىلإ

 . ميركلا نارقلا مهنوظفحيو « مهنيد نوكش ىبرغلا نادرسلا لهأ توملعي « هشيج

 نم ىوس ايناتيروم ىلإ مهنم نوريثك داعو « ايناتيروم ةجاهنصل اميظع الضف ناك كلذو
 - ىؤدت ةعشانلا تناك ةيودبلا لئابقلا ءايحأ نم ىح لك ىنو ةدلب لك ىفو « اهب نولازي ال اوناك

 . ءاملعلا ضعبب نوقحتلي ابوح وأ هليترت دعب دعب -- اوناكو ( ميركلا نارقلا ىاب - لئلا ىود

 سداسلا نرقلا ذنم طقتأت امنإ « مهرايد ىف ميلعتلا نع هراجس .ءىش انيديأ ىف سيل نكلو

 عب اهنم نورغي اهئاملع سعب ٍليعاعإ خيشا لمج م1 عه غو سام ىسرك

 ةلم وطب إ اهراز 1 ادا النا“ ةنس تناك اذإ ىتح ع ارابخأ هتالاو ٠ نع عمسب دوعن د

 ,رىيعنص كلم لع نسوزغيف م ١ : ماه ىلا" تس ىلإ ىضمنو ع هل اهيضاقو أهلها ماركإب هونو

 ىفو هنالو ةنيدم ىلإ اهواهقف اهنم لحريو 6 اريثك الح لتفيو نارينلا اهيف لعشيو وتكبمت

 مامالا اهتدحمو اههيمف اهب ىقلو * عاهمف اوحبصأ مهلكو هدالوأو تنقأ كم نب رع مهتم دقم

 غم 59١١ة/ه ه545 ةنس ىفوتملا ىتبسلا ضايع ىضاقلل ءافشلا باتك هزاجأر « ىررمزلا

 رك دير . خخ 611ه 8575 ةنس فد ىوحننا راتخملا هيقفلا هرهص . هزاجأو دعم هلم عدو

 دهر ىف ةياغ ناك هنأ | لرقم ع 5 1556 ةئس " فوفو 000 ةنس دولوملا

 ل يح تاكو« ليحل ليسا برهو ٠ ها نيدلجم ىف ليلخ رصخم "لع

 , ءاهقفلا ةداع ىلع ةيملع ةكرح اهيف سسأ هنأ دبالو ضايع ىضاقلل اذيملت ناك هنأ مولا دبع

 ايناتيروم ندم نم اهريغو طيقنش ىف اهتاليثم نع كلذكو اهنع ءىش انيديأ نيب سيل هنأ ريغ

 خويشلاو بالطلاو ميلعتلا (بل)

 نيحح ىرجملا رشاعلا نرقلا ذنم ومنلا ىف ذات امنإ ايناتيروم ىف ةيملعلا ةك رخلا نع رابحنألا

 مجارت هباتك ىف ىطيقنشلا قوسيو َ اهريغو كاسح : . ةيبرعلا لقعملا لئابق لضفب اهبرعت م

 ع ةكرحلا كلت نع ةفلتتخسم اًرابحا هتاباتك ىف هاَيِإ دلو راتخملا دمحم روتكدلا كلذكو طيقنش ءابدأ

 ههخذب



 لوألا دادعألا ظفح ىف هرمع نم تاونس سمح غلب اذإ ىبصلا نوربتخي اوناك مهنأ كلذ نمن
 هنوملعي مل ةيدجبألا فورخحلا هميلعت ىف اوذحأ اعيرس اهرك ذو اهملعت اذإف ةرشع ىلإ دحاو نم

 . ميركلا نارقلا هنوظفحي مث , رجلا وأ ةرسكلاو بصنلا وأ ةحنلاو عفرلا وأ ةمضلا : تاكرحلا

 نأ ىلع لدي امم « ءاسنلا نم رك ةرودلا هذه ىف ةيبصلا ىملعم ةرثك نأ ىطيقنشلا رك ذيو

 نازولا نسحلا لوقيو . ةيبصلا ميلعتل تاحلاص نحبصي ىتح نملعتي نك ايناتيروم ىف ءاسنلا
 تايتفلل ةسردملا تاملعم رودب نمقيو نملعتي ىئاللا نه ءاسنلا » نإ تيشت ةنيدم نع هثيدح يف

 هيدي ىلع ملعتيل خيشب قاحتلالا ىف أدبي ةباتكلا هميلعتو نارقلا ىبصلا ظفح دعبو « نايتفلاو

 ةرشع ةيناثلا نس ىف اهملعتب ىبصلا أدبي ىتلا مولعلا عون ىف فلتخت تائيبلاو . مولعلا ضعب
 نوأدبي امهوذح اذح نمو تناكتو راردا ىتقطنم لهأف نارقلا ظفح دعب « ةرشع ةئلاثلا وأ
 ةموظنمو ىرئازجلا ىرضخألا نمحرلا دبعل رصتخم نتم ىف كلام مامالا بهذم ىلع هقفلا ميلعتب

 دالبلاو ناوريقلا ىف ةيكلاملا سيئر ديز ىبأ نبا ةلاسر ةسارد ىلإ هنولقني مث هقفلا ىف رشاع نبال

 ىرخأ نادلبو . هحورش ضعبو ىرصملا ىكلاملا قحسإ نب ليلخ رصتخم سردي مث ٠ ةيبرغملا
 ىرئازجلا ىسوتسلا فيلاتو ةيرعشألا دئاقعلاو برعلا نيواود ضعب ةساردب ءيشانلا اهيف ادبي

 . قطنملاو ةغالبلا مولع ميلعنب أدبت نادلبو . وحنلاو هقفلا هتوءرقي مث ديحوتلا ملع ىف

 ىف - نومْؤي ةبلطلا ناكو « ءاملعلاو ةبلطلا ىلع قفنت تاهج وأ ةموكح كانه نكت ىلو
 لوقي « نذإ ىناتيروملا بلاطلا شيعتي فيكف « مهناطوأ نع نيديعب ءاملع - ةريثك نايحأ

 ناك اذإو « اثالث اميرو نيترقب وأ ابولح ةرقب مهنم دحاولا ذخأي بالطلا رثكأ نإ ىطيقنشلا

 بلحلا ةعاس بالطلا عمجتيو « اثالث امبرو نيتقان وأ ةقان بلاطلا ذخأ لإ بحاص خيشلا

 هعم اهيعار ذحأيو « مهقونو مهرقب ىعر نوبوانتيو . نبللا نم هيفكي ام مهتم لك لوانتيو

 / 0 ىقس نوبوانتي لئملابو « حوللا ىف ام ظفحي وأ باتكلا ىف أرقيو . هحول وأ هباتك
 رابكلا ءاملعلا سورد لع تولبقي ايناتيروم بالط ناك ةقشملا هذه ممو . مهرشب

 ا ( مهتشيعمو مهتايح ىف هب نونيعتسي ام دحأ مهيلع قفني ال - بالطلا لثم - ءاملعلا
 بالطلا نم نيجاتحملا نوطعي اونك سكعلا ىلع لب « هملعت متقن كيش مهيلمعي باطلا نم دحأ

 ةرشتنم رظاحم اهيف ناك امنإ فورعملا ىنعملاب سرادم ايناتيروم ىف نكي ملو . هنوقفني ام ضعي

 ىفو ايونج ضوحلا ىفو ابرغ ءارمحلا ةيقاسلا ىلإ لاغتسلا رهت فافض نم اهيعارمو اهندم ىف
 ىف لثملابو ىعارملاب هسبلم ىف افشقتم ودبلا رئاسك ايودب اخيش ىرت ثيح ةيقرشلا ىراحصلا
 تحت وأ رجشلا تحت نكست ةليلق وأ ةريثك نابشلا نم ةفئاط هتميخ وأ هتيب مامأ ىرتو « ندمل
 مهب ىقتلي وأ هعيب ىلإ مهوعدي دقو « خيشلا لوح نوفتلي ىحضلا ذنمو « بشخلا نم شيرع

 دقو ع ايشام دجسملاو هتيب جرا هيقلي دقو « امئاق وأ اسلاج سردلا ىقلي دقو ع دجسم ىف
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 بلاطلاف « بلاغلا وهو « اتاتشأ مهملعيو مهري دفو ٠ مهخيش عم هنيعب اصن بالطلا أرقي

 ةرشعل سردي الشم خيشلا ىرتو 6 ةغالب وأ وحن وأ هقف نم هتجاح اسكس هتءارق ةدأم راتخي

 مح رشيو اهرخئاوأ نم ثلاثو اهطسو نم ناتو اهلوأ نم أرقي بلاطو كلام نبأ ةيملأ بالطلا نم

 ىلإ باالطلا عمتسي ذأ ايناث اللثمو مولحلا نم هريغو هقفلا ىف اذكهو 4 هورقي م بلاط لكل

 مث « كلام نبا ةيفلأ نم باب ىلإ لقتتي وه اذإ « هقفلا ىف ليلخخ رصتخم ىف اصن حرشي خيش

 حرش ىلإ كلذ نم لقتني دقو « ضورعلا ىف وأ قطنملا ملع ىف وأ ديحوتلا ملع ىف سرد ىلإ

 حابصلا ىف قوسي ملاعلا خيشلا أذه ئىرت ذإ بحجيعت و : نييمالسالا وأ نييلهاجلا راعشأ صعب

 بهذيو « ارثب اهب ىنبيل رجشلا نم اداوعأ هب عطقي هقتاع ىلع مودقلاو « ىعرلل عضوم ىلإ ةرقب

 تن دعب -- دوعيو ع هيف لمعلاب نيفلكلا اىربل هم هيلإ
 ا لارط هذيم التل سرديل -

 ةلوادتملا حورشلاو نوتملاو بكا تاهمأ (جو

 اهنوتمو بتكلا تاهمأ نم اريثك اهسفنل ايناتيروم تزاح اعيمج ةيبرعلا دالبلا ةنس ىلع

 لامعأ لثملابو ةبراغملاو نييسلدنألا لامعأ ىلع اهنم ريثك ىف اودمتعاو « اهحورشو ةروهشملا

 نأ ىعيبطو « ةيرصملاو ةيبرغملا دالبلا ىف هتذتاسإ نع ملعلا ىقلتي اهبابش ضعب ناك ذإ نييرصملا

 تابتكم ىف أرشتنم كاكو . ةيبرغملا دالبلا . نم اهريغو ساف ءاملع لع مهنم نودراولا رثكي

 ديعس نب نامثع ورمع ىبأل عبسلا تاءارقلا ىف ريسيتلا باتك تاءارقلا ىف لئابقلاو نادلبلا

 ةئامو فلأ ىهو هيف نب مساقلا. ريرضلا ىبطاشلل « تاءارقلا ىف ىنامألا زرح » ةديصقو ىتادلا

 تاءارقلا ىف ىنادلا هنود ام ىبطاشلا بعوتسا » : نودلخخ ميا لوقيو « اتي نوثالثو ةعبسو

 راصمأ ئف كلذ ىلع لمعلا ىَرجو « نيملعتملا نادلولل اهنيقلتو اهظفحب ىانل ىنعو « هتديصقب

 . 6 سلدنألاو برغملا

 ريبكلا ريسفتلا باتك لع - راتخملا دمحم روتكدلا لوقي 5 ريسفتلا ىف نودمتعي اوناكو

 ريسفتلا ىف زيجولا هامسو ريبسفتلا ىف بتكلا مهأ نم وهو « ةيرملا ىضاق ىسلدنألا ةيطع »بال

 اهلك ةروثأملا ريسافتلا هيف صخل هنإ نودلخ نبا لوقيو « ةمخض تادلجم ىف وهو اعضاوت
 اضيأ اودمتعاو . سلدنألاو برغملا لهأ هدعب هريسفت لوادتو . ةحصلا ىلإ اهنم برقألا ىو

 « نارقلا ىاو ةنسلا نم نمضت ال نيبملاو نارقلا ماكحأ عماج » ىمسملا ىبطرقلا ريسفت لع

 . ىنسلا ةيطع نبا جهن ىلع هيف راس ادلجم نيرشع ىف وهو

 نباو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبل ةتسلا حاحصلا بتك ىوبنلا ثيدحلا ىف نولوادتي اوناكو

 هبتكب نونعي اونك ثدع مهأ نإ راتخملا دمحم روتكدلا لوقيو « ىئاسنلاو دواد ىبأو ةجام
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 . هبدأو هرعشب و هباتكي ةصاخ ةيانع اونع نييناتيروملا نأ ركذيو 6 ثيداحألا

 ىناوريقلا ديز ىبأ نبا ةلاسرو رشاع نبا ةموظنم ىلع ىكلاملا هقفلا ىف نوفكعي اوناكو
 ربلا دبع نب فسوي ورمع ىب تابانك ةساردب اونعو « هحورشو قحسإ نب ليلخ رصتخمو
 هتاباتكو راكذتسالاو ديهمتلا اهتمدقم ىفو ىكلاملا هقفلا ىف هتاباتكبو ةيكلامل هب زتعت ىذلا

 تاباتكب ىكلاملا هقفلا ىف اونع لثملابو « ةباحصلا مجارت ىف باعيتسالا اهتمدقم ىفو ةيخيراتلا

 ليصحتلاو نايبلا لثم نم ةيهقفلا هتاباتكو فوسليفلا دشر نبا دج ريبكلا هيقفلا دشر نبا

  ةئودملا ىلع هتامدقمو

 ناكو « ىجاهنصلا مورجا نبال ةيمورجالا نتم اهنولوادتي اوناك ىتلا وحنلا بتك نمو
 اهحورشو كلام نبا ةيفلأب اونعو « هبالطل وحنلا ةسارد هب أدبي بيرت دهع ىلإ رصم ىف رهزألا
 ىنايس ةفلتخم ةيوحن بتكيو ةديرفلا ةامسملا ىطويسلا ةيفلاب اونعو 4 لاعفألا ةيمال هباحكيو

 . ةيبرحلا ءاملعل ةمجرتلا ىف اهركذ

 ةءاضإو ةيرئازجلاو ىسونسلا تاباتكر ةيرعشألا دئاقعلاب ديحوتلاو مالكلا ملع ىف اونعو

 ملعألا حرش اوسردو . قطنملا ىف ىرضخألل ملسلا نتم نوءرقي اوناكو ىرقملل ةئّجدلا
 مهأ اوفرعو . ةمقلعو ةرتنعو ةفرطو ريهزو ةغبانلاو سيقلا ءىرما : ةتسلا ءارعشلل ىرمتتشلا
 لماكلاو ىلاتلا ىلع ىبأل ىلامألاو ىناهبصألا جرفلا ىبأل ىناغألا اهتمدقم ىفو « ةيبدألا بتكلا
 اوفرع [؟ ىدادغبلل بدألا ةنازخو ربلا دبع نبال سلاجملا ةجهبو ىرصحلل بادالا رهزو دربملل

 . روصعلا رم ىلع ءارعشلا نم نيريثك نيواود

 روتكدلا اهئاصحإب ىنع ىتلاو « ايناتيروه ىف ةلوادتم تناك ىتلا تافلؤملا نم دشحلا اذهو

 - ةيملعلا اهتايحو اهتفاقث مظنت ةلود ُتيدحلا رصعلا لبق اهنوكش لع مقت مل نإو - ايتاتيروم

 حبصي نأو ةميق ةيملع ةفاقث تاذ حبصت نأ ةيمالسإلا مولعلاب اهتيانع لضفب تعاطتسا اهنإف
 . ةيبرعلاو ةيمالسالا مولعلا عورف فلتخم ىف ءاملع اهل

 ايناتيروم 8 ءاملعلا مالعأ (ثه)١

 راتخملا دمحم روتكدلا محل مجرت نمث ءاملعلا نم ايناتيروم مالعأ ضرعنل اليلق فقوتن
 مهضرعنسو « ايناتيروه ىف ىمالسالا عيرشتلا خيرات ىف تاسارد » : هياتك ىف ةلئصفم تامجرت

 مل مجرتملا ءاملعلا نم ةفئاط مهيلإ مضنو ةيبرعلاو ةيمالسالا مولعلا ىلع نيعزوم اًيخيرات اًضرع
 اذه ىف ةقدلا بعصلا نمو . ثيدحلا رصعلا لبق ىرجملا رشع ثلاثلا نرقلا ىف ىطيقنشلا دنع
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 ثدحم هيقف هنإ ملاعلا نع لاقي ام اريثك كلذلو « نييعوسوم ابلاغ اوناك ءاملعلا نأل عيزوتلا

 مولعلا عاونأل عماج هنإ الثم لاقي وأ « اهيف هعضت ءاملعلا نم ةعومجم ىأ راحتو ء ىوحن ملكتم

 نأ ىلع لدنل عيزوتلا اذه لواحتس كلذ عمو « ةغلو وحنو لوصأو هقفو ثيدحو ريسفت نم
 . مولعلا فلتخم ىف اعستم ناك طاشنلا

 ءاهقفلاو نوثدخاو نورسفملاو ءارقلا (ه)
 4 نم تائملاب نكي مل نإ تارشعلاب نودعيو ةئشانلا ءارق مهئاملع نم اناقلي نم لوأ

 ةكشانلا ءارق ا امزالم ناكو ىرجملا رشع ىناثلا نرقلا ىف ىفوتملا هتالو نم ركب ىبأ نب دمحم

 بيلا دمحأ ىلإ لحر ىويجاوتتلا ركب ىبأ نب هللا دبع تاءارقلا ةمئأ نمو . ةعرنلا ىفوص

 ةنس ىفوت محل اهرسفيو ةيبطاشلا هبالطل سردي ناكو عبسلا هيلع أرقو ىساملجسلا ىطمللا

 ةئس ىفوت « عبسلاب ائراق ناك ىبليديالا دمحأ نب رمع هذيمالت نمو م ١؟ساه 6

 خيشلا اهيف ةمامالاب رهتشاو نييويجاونتلا تيب ىف تاءارقلا ةمامإ تلظو م 7١./ه

 « نارقلا ءارقإ هتدابع رثكأ تناكو م 94١ه/ه ١١٠١١ ةنس ىفوتملا ىويجارنتلا دمحم نب دمحأ
 . ىويجاونتلا هللا دبع نب دمحم نع عبسلا تاءارقلا ذأ دقو

 ىلع ىقلي ناك ام بناجب ميركلا ٍنارقلا رسفي ناك هنأ كاذ وأ ماعلا اذه نع اريثك ركذيو

 ركذي ام اريثكو « اعيمج اهيف وأ مالكلا ملع ىف وأ وحنلا ىف وأ هقفلا ىف سورد نم هبالط
 نرقلا نم لوألا فصنلا ذنم رهتشاو «؛ ميكحلا ركذلا ريسفتب نونعي اوناك مهنأ نيثدحلا عم

 نيدلجم ىف زيزعلا هللا باتكل ميق ريسفتب ىناميدلا ىلاديلا ديعس نب دمحم ىرجطلا رشع ىداحلا

 ةلمسبلل هريسفتو ىتنكلا راتخملا هدعب اناقليو . « زيزعلا هللا باتك ىلع ريربالا بهذلا » هامس

 . ةحنافلا ةروسلو

 نيثدحملا ةمثأ نمو ءرصم ىف : ةيكلامل خيش : ىررهجألا نيدلا رون  ةيملت وهو رشع ىداحلا نرقلا

 ىراخبلا حيحص ىف هلو م 16, و ٠ د/ا١ ١ نم ىفوتلا برجا لا دبع نب دمحم نب رمع

 ىراخبلا ىحيحص ءىرقي ناكر ( هتالوب م ١!/١"/ه ١١78 ةنس ىفوتملا رمع نب نامنع ديس

 ضايع ىضاقلل ىفطصملا قوشح في رعتب امشلا باتك ىفو اعيمج اهيفو بللام أطومو ملسمو

 باب نب رمع مهنمو . ايناتيرومو ةرونملا ةنيدملاو رصم ىف ءاملعلا ةلج نم اعيمج اهتياورب زيجأ

 ناورأ ةنيلم ثدغ مهنمو . ةاحنلا نيب هرك لنسو دجسملا ىف ىراخبلا حيححص أرقي ناكو

 ثيدحلا ىلإ فيصي كاكو « ءافشلاو ملسمو ىراخببلا ىححيحص تاياور لماح ريشبلا نب دمحأ
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 ةفيلخ نب دمحأ مهنمو . م ١11/ه ١١44 ةنس ىفوت « نولاق ةياورب عفان ةءارقو ريسقتلا
 ءافشلا باتكو ىراخبلا حيحص ءىرقي ناكو م ١ا/له/ه ١١88 ةنس ىفوتملا طيقنش ثدحم
 . ضايع ىضاقلل

 ركذن لئابقلا ءايحأ نم ىح لكو دلب لك ىف نيثبنم اوناك ءاهقفلا نم نوريثك مالعأ هقفللو
 هتالو ةنيدم ىضاق ناكو م ١54١/ه ٠١٠١ ةنس ىفونملا ىتكبتلاب بقلملا دمحم هيقفلا مهنم
 « قحسإ نب ليلخ رصتخم ىلع حرش هلو ناداو هيقف ىجاحلا مساقلا نب دمحأ مهنمو « اهملاعو
 ىلإ هحرشو ليلخ رصتخم داتو الا وبأ لجأ 598 هنع لمحو م ١٠١ا/5/ه "١١8 ةئس ىفوت

 ناكو اهسردمو اهمامإو هتالو ىضاق ىبوجحملا ركب ىبأ نب لولا دمحأ ديس مهنمو . تيشن
 مهنمو . م 1584١/ه ©١٠١9 ةنس ىفوت « ىريرخلا تاماقم ظفحيو وحنلاو ريسفتلا ىف ١ أرهام
 ىوتفلاب اريصب امهقئاقد لع اعلطم وحنلاو هقفلاب املاع ناكو ىوالغلا ركب ىبأ نب دمحم هيقفلا
 ةديقع مساب مالكلا ملع ىف ةلاسر هلو « ةدمتعملا ىكلاملا هقفلا بتك ىلع اعلطم لزاونلا ىف

 مامإ وشو شمعألا نبأ راتخملا دمحم هيقفلا مهنمو . م ١٠١ مال/ه ١١98 ةنس ىقوت ديحوتلا

 مهنمو . م ١٠١9 /ه ١١١ال ةنس ىفوت ايناتيروم ءاحنأ ىف اوثبنا نوريثك هذيم'لتو ريبك

 هتاف نم لاقي ناكو « داشرلا ليبس هيواتفب ايحأو دافأو سرد «© تيشت هيفف ديغأ نب نسا

 هتاف نمو ( ىصقألا برغملا ىف هل مجرتملا ) ىسويلا نسحلاب هيلعف هظعاومب ىرصبلا نسحلا
  امهيف اكراشم امط ارضحتسم ثيدحلاو هقفلا ىف امامإ ناكو « ديغا نب نسحلاب هيلعف ىسويلا
 ةضور اهامس ثيدحلا حلطصم ىف ةموظنم هلو « هل ءارقالا نسح- ليلخ رصتخم ىلع اميق ناكو

 ىواتف ىوس ديحوتلا ىف ىرخأ ةموظنم هلو « راصبألا ةرق مساب احرش اهيلع لعجو راهزألا
 نبأ هيقف ىتالولا ىبوجحملا ركب ىبأ نب دمحم مهنمو . م ١!١1١1/ه 1١١1717 ةنس ىفوت « ةديفم

 وحنو لوصأو هقفو ثيدحو ريسفت نم مولعلا عاونأل اعماج ناكو قسن ىف ةثالث هيقف نبا هيقف
 . م 17754/ه /1١١8 ةنس ىفوت « ديحوتلا ىف اهلعلو « نيدلا لوصا ملع ىف ةموظنم هلو ةغلو
 ةنيدم ىف ءاضقلاو ىوتفلا ةساير تهتنا هيلإو « ىبوجحما ىلع نب هللا دبع دنإ نبا دمحأ مهنمو

 ؛ هلهأ نم بكر ىف ّجح ( ثيراوملا ) ضئارفلا ىف ىرخأو مالكلا ملع ىف ةموظنم هلو « هتالو
 فاوشلا دمحأ ديس مهنمو . م 07١ا//ه ١١5٠ ةنس ىفوت 2« مهنع ذحخأو ءاملعلا رابك ىقلو

 دبغا نب نسحلا ذيمالت نم وهو « ةيهقف ىواتف هلو اخلاص اخيشو اًثدحم اهيقف ناك كاداو ىضاق

 دمحم نب دمحأ خيشلا مهنمو . هقباس لم م اااه .١١4٠ ةنس ىفوت ©« تيشت هيقنف
 . م ١7 م/ه ١١١ ةنس ىفوت ع ديغأ , نب نسحلا ذيملت اضيأ وهو ةيهَقف ىواتن هل ٠ ىنامجلا

 ناكو « املاع امامإ ناكو « ديغأ نب نسحلا ةذمالت نم وهو « لضاف نب دمحأ فيرشلا مهنمو
 .م 114./ه ١١8 ةنس ىفوت « ةعومجم ىواتف هيخألو هلو « ايتفلا ىف هيأ ىلإو هيلإ عزفملا

 ديز ىبأ نبأ ةلاسر هبالط ءىرقيف وحنلاو ثيدحلاو هقفلا نقتي ناك دبغأ نب نسحلا نب دمحم مهنمو
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 ةقلح هل تناكو كلام نبا ةيفلأ سرديو ىراخبلا حيحصب ثدحيو ليلخ رصتخمو ةيهقنفلا
 ةنس ىفوت « اليل ءاسنللو اراهن لاجرلل سردي ناكو «٠ تيشت ىف بالطلا اهمّوي ةريبك
 ىواتف هل تناكو « ىنسحلا دمحأ فيرشلا نبا هللا ىَمَح فيرشلا مهنمو . م 45/١/مه 9

 ىسونسلا ىرغص مظنو ديحوتلا ىف ىلجوألا ةموظنم حرش هلو « ايناتيروم ىف ةلوادتم ةيهقف
 ع هتالو ىضاق ىبوجحملا دمحأ نب هللا دبع دنإ مهنمو . م ههه ١١75 ةنس ىفوت « هيف

 قاقزلا ةيمال ىلع حرشو ةيهقف ىواتف هل « اقطنمو اوحنو الوصاو اهقفو امالك نرنفلا ىف عرب
 ىف ارحب ناكو ناورأ ىضاق ريبنس مهنمو م ١!/59/ه 111/9 ةنس ىفوت عءمخض دلجم ىف
 ءاهقفلا نم ناك « طاطخلا رمع مهنمو . م 75١ال/ه ١١٠١ ةنس ىخوت ةياردلاو ةياورلا

 امبر ىتح هبالطو هذيمالت رثكو « قيقحت ةءارق ليلخ رصتخم بالطلا ءىرقي ناكو « نيعرابلا
 ىواشمشتلا نمحرلا ديع نب هللا دبع مهنمو م 1787ه ١١95 ةئس ىفوت « ةئاملا هتقلح ىف اوغلب
 ةحارو ليلغلا ءافش » : هامس ىكلاملا هقفلا ىف ليلخ رصتخم ىلع ءزج ىف حرش هل ىناميدلا

 دمحأ نب هللا دبع مهنمو . م 194/ه 1١7١7 ةنس ىفوت « ليلخخ خيشلا رصتخم ىلع ليلعلا

 نرقلا ردص ىف ىنوت « ةريثك ةيملع تاموظنم هلو « ضوحلا لهأ هيقف « ىركبلا ىوالغلا
 ملاع ناك « هكججيت هيقف ىولعلا مامالا نب ميهاربإ نب هللا دبع مهنمو . ىرجحلا رشع ثلاثلا
 بجعاو نايبلا ملع ىفو ثيدحلا ملع ىف تاموظنم هلو ءاسردمو ايتفم اينايب ايلوصأ اثدحم اهيقف
 حو « ادج ةسيفت ةريبك بنتك ةنازخ هادهأف ىصقألا برغملا ناطلس هللا دبع نب دمحم هب
 .-ج ١م١1ا/ل/ه "١8 ةنس ىفوت ( همركأذ ريصم ىلاو ىلع دمحم هب عمجتو ةرهاقلا ءاملعب عمدتجأو

 باتك ىلع حرش هلو ؛« بيب دمحأ نب باب مهنمو ىرجحلا رشع ثلاثلا نرقلا ىف ءاهقفلا رثاكتيو
 دنع جاييدلا هباتكب ةيكلاملا ءاهقفل هتامجرت ىف ىهتنا نوحرف نبل ناكو « مصاع نبال ةفحبتلا
 رشع نماثلا/ىرجحلا رشع ىناثلا نرقلا ىتح ءاهقفلا نم مهئارظن ةمجرت لمكأف عباسلا نرقلا

 لوأ ىف هيلع سرد هلثم اهيقف ىتاجتلا هنبا ناكو م ١مهو/ه 1١1/5 ةنس ىفوت « ىداليملا

 ىف رهدلا بيجاعأ نم ناكو « نامثع نب راتخملا تنب ةجيدخ ةملاعلا ةح اصلا هتدلاو لعو هرمأ
 هلو « قطنملاو ةغللاو فيرصتلاو وحنلاو نايبلاو لوصألاو هقفلاو ريسلا نفب املاع ناكو « ءاكذلا

 ىلاعملا ىبأ تاقرو مظنو « دلجم سيفن حرش هيلع هلو هدالوأو هيَ لوسرلا جاوزأ ىف مظن
 ئرسالا ىردليس خيشلا مهنمو . ماوعأ ةرشع وحب هيبأ لبق ىفوت « لوصألا ملع ىف نيمرحلا مامإ
 ىف رظنلا ةارم مساب ليلخ رصتخم ىلع حرش هلو امهقئاتدو وحدلاو هقفلاب املاع ناكو « ريبكلا
 . م 1851م//ه 1784 ةنس ىفوت « هنم ضئارفلا باب ىلع ناث حرشو « رصتخملا ايابخ هوجو

 رردلا عماول : مساي حرش ليلخ رصتخم حرش ىف هلو « ىسلجملا ملاس دمحم نب دمحم مهنمو

 . م 18/ه/ه 1١.7 ةنس ىفوت « رصتخملا راتسأ كته ىف
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 نيملكحلاو ةاحبلا مالعأ (و )
 : انسح اناقتإ ةيوحنلا اهدعاوقو ةيبرعلا نوئقتي اوناك ءاهقفلا ءالؤه لك نإ لوقن نأ عيطتسن

 ىلوتسا نيح- ىلع نس نم ارارف لحر ىذلا ىوحنلا راتخملا اهميلعتو ةيبرعلا ملعب اورهتشا نميو
 ءاهقفلا هئانبأ عمو هعم لزنو تيقأ دمحم نب رمع هركذ مدقتملا هيقفلا هرهص عم وتكبنت ىلع
 رهدزتو . م ٠١ه١"”/ه 9955 ةئس ىفوت نأ ىلإ هبالطل وحنلا سردي اهب لظو هتالو ةنيدم

 هردص ىف ىقتلنو ىداليملا رشع عباسلا/ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا ذنم ةيوحنلا تاساردلا

 هامسو وحنلا ىف ىطويسلا ةيفلأل هحرش اهمهأ « تافنصم ةدع هلو « نيمألا دمحم نب اباب دمحمب

 نم هدعب هب ىقتلن نممو . م ١١١ه/ه ٠١١١4 ةنس ىفوت « ةديرفلا حرش ىف ةديمحلا حئملا
 ايقطنم اهيقف ايوحن ناكو دمحأ عب ليفطلا ركب وبأ ىلاتلا نرقلا ردصو نرقلا رخخآ ىف ةاحبلا
 م17. 4/ه ١١١5 ةئس ىفوت « تيب ةئامعبرأ ىف ماشه نبال وحنلا ىف ىدنلا رطق باتك مظنو
 اينايب ايلوصا ايوغل ايوحن اهيقف ناكو تيشت همالع لجيإ نب ىسوم نب دمحم هرصاعي ناكو
 فشك ه : اهامس ايناتيروم ةبلط اهب عفتنا ىتلا ةروهشملا هقاروأ وحنلا ىف هلو « ايقطنم ايضورع

 ىف قّلعلا رجحلا قر » : باتك قطنملا ملع ىف هلو « اهحرشو « بارعإلا دعاوق ىف باقنلا
 نب رينم رشع ىناثلا نرقلا ةاحن نمو . م 7١.ه/ه 1١١١17 ةنس ىفوت « قطنملا لوصفو لوصأ
 ةيفلألا ءىرقي ناكو « ماشه نبا حيضوت هيف بتر ةصالخلا ىلع ديفم حرش هل « هللا بيبح
 ايوحن اهيقف ناك مامالا نب دمحأ نب دمحأ مهنمو . م 1/49١/ه ١١55 ةنس ىفوت « كلام نبال
 ةنس ىفوت « قيقدتو قيقحم ةءارق كلام نبأ ةيفلا هبالطل ارقي ناكو « اققحم ايوغل

 وه ناك ىسيردالا دمحأ مامالا نب دمحأ نب راتخملا فيرشلا مهنمو . م ١؟ةهمه
 ؛« قيقحتلاو حرشلا ىف اضيفتسم كلام نبا ةيفلأ هذيمالت ءىرقي ناكو « ءابجنلا ءاملعلا نم هاوخأو
 ذخأ ابيدأ ايوغل ايوحن ناك . ىتالولا مث رمع مامالا مهنمو ءم 05١ا/ه ١١8٠0 ةنس ىفوت
 ةءارق فيرصتلا ىف هتيمالو كلام نبا ةيفلأو ةيمورجألا هبالط ءىرقي ناكو ةيبرعلا هنع سانلا
 .م ١!/ما//ه ١١١١ ةنس ىفوت « ةفلاسلا ةرملا نع اهيف ثحبلا ديزي ةرم لك « قيقحتو ثحب
 ةيبرعلا ىف اقئاف اًئراق نيدلا لوصأب افراع ناك « ىطيقتشلا دمحأ بلاطلا نب هللا دبع مهنمو
 عبسلا تاءارقلا ىف ةفلتخم تافلّؤوم هل « ىراجي الو - نولوقي م” - ىرابي ال ةغالبلا مولعو

 حرشو « نيثدتبملل وحدلا ىف ةمدقمو بجاحلا نبال ةيفاكلا ىلع حرش هلو « ثيدحلاو هقفلاو

 ىلع حرشو « برعلا ةيمالل حرشو داعس تناب ةديصقل ريغصو ريبك حرش هلو « ةيفلألا ىلع
 مهنمو . م ١!9ه/ه 1١١١09 ةنس ىفوت « ةريثك ىرخأ حورشو ىنيوزقلل صيخلتلا مظن

 ىف هبالط ءىرقي ناكو « املكتم ايضورع ايوغل ايوحن ناك نيمالا بلاطلا نب دمحا نب دمحم
 « ةيجرزخلا نتم ضورعلا ىف مهئرقي ناكو « لاعفألا ةيمالو كلام نبا ةيفلأو ةيمورجألا وحنلا
 ءاملعلا ناكو « ريبكلا ىوحنلا ملاعلا نوب نب راتخملا مهنمو . م ١18.1/ه ©1١١١ ةنس ىفوت
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 لكل اهيف ركذ ةديفم ابنك فلأو مهل مظنف اهحورشو ةيفلأل ىف ام نوزواجتي نوداكي ال هلبق

 اياوزلا لئابق هتمدقتساو « هدعاوقو وحنلا كلذب مهل للذف « برعلا مالك نم دهاوشلا ةلأسم

 ةنس ىلاوح ىفوت « نيئدتبملل اهفلأ وحنلا ىف ةمدقم هلو « ةيبرعلا مهئانبأ ميلعتل

 ضرف امو ثيدحلا رصعلا لبق رصعلا اذه ةياهن ىتح ةسردم هل تبقاعتو مم ام.5/ه 1

 اروهشم ماع ناكو « ىوارقشلا ىنسحوبلا الب هل ذملتت ذإ « ةيسنرفلا ةيامحلا نم ايناتيروم ع

 « لأ دبع نب دودولا دبع الب ذيمالت مهأ نمو « هيدي ىلع اوجرخت نم دحأ وهو « اريبك ايوحنو

 « هرارسأ سانلل حضوأ « ريكت ريغ نم هب درفت ؛ ريهش ىوحن- ىطيقنشلا لوقي 5 - وهو

 ىميقتشلا لوقيو « نيز نب نسحلا هيدي ىلع جرختو « هريغ هغلبي مل اغلبم هيف غلبو « هرانم ىلعاو

 نب ةيظحي « دالبلا هبوبيس هيدي ىلع جرختو ؛ كلام نبال لاعفالا ةيمال ىلع كاردتسا هل

 .ما19.0/ها٠87 ةئس نم اييرق ىفوت « دودولا دبع

 ريثك تعت ىف ددرتيو ديحوتلا وأ مالكلا ملع ايناتيروم ىف ءاملعلا اهب متها ىتلا مولعلا نمو
 دمحأ نب دمحم اركيم مالكلا ملع ىف فلأ نمو « نيملكتم اوناك مهنُأ مهتاغنو مهاهقن نم

 ناكو . م 1778/ه 1٠١١4 ةنس ىفوت « ىسونسلل ىرغصلا حرش هيف هلو « ىلقعملا ىناسحلا

 القنو ةءارق مالكلا ملع ىلع اموادم ناكو « ةديقعلا ىرعشا طاطخلاب بقلملا ىتالولا رمع

 تلحرل اهفرعي نم رصم ىفو اهفرعأ ال مالكلا ملع نم ةديقع ُتملع ول : لوقي ناكو « اميلعتو

 ةنجدلا ةءاضإو ةيرئازجلاو دئاقلا ليلدو ىسونسلا بتك هيف ءىرقي ناكو « اهملعتأ ىتح هيلإ

 ناك ىشرخلا بيبحلا نب نيمألا بلاطلا مهنمو . م 19١ه/ه /1١١١1 ةنس ىفوت «© ىرقملل

 ةءاضإو ىرغصلا هتديقعو نيهاربلا ماب ةفورعملا ىسونسلا ةديقع ءىرقي « ديحوتلا ملع ىف ةياغ

 نمو . م 701١/ه ١١55 ةنس ىفوت قيقحت ةءارق دئاقلا ليلدو ىرئازجلا ةموظنمو ةئجدلا

 ليلدو سمخلا ىسونسلا كئاقع هيالط ءىرقي نأكو 2 تيشت ىضاف روفدي نب دمخ نيملكتملا

 رطقو كلام نبا ةيفلأو عفان ةءارق مهئرقي ناك اي + ديحوتلا ةرهرجو ةّجدلا ةءاضإو دئاقلا

 طاطخلا رمع نب دمحم خيشلا مهنمو . م ١الالدر/اه ١١86 ةنس ىفوتو « ماشه نبال ىدنلا

 هيبآ نع ةيرعشألا ةديقعلا ذأ « ةقيرط لذاشلا اداقتعا ى رعشألا ابهذم ىكلاملا انطو ىتالولا

 نب ىسوم نب دمحم نع ضورعلاو قطنملاو ىتالولا ركب ىبأ نب هللا دبع نع ضئارفلاو هقفلاو رمع

 ع داشرالا ةرهوج اهاعم ديحوتلا ىف ةمدقم هلو «؛ ىسادمتلا نع كلفلاو باسحلاو ىئالولا لجيا

 . م ١!/ال8/ه ١١91 ةنس ىفوت

 رصتخا ديحوتلا ملع ىف ةداعسلا ةليسو باتك هلو « ةاحنلا نيب نوب نب راتخملا ركذ ٌرمو

 ريثكل ازمر ذختي نأ نكميو « تادايز ضعب عم ةديقعلا ىف ةسمخلا ىسونسلا فيناصت هيف

 رصتخمو « ةغالبلا مولع ىف ىنيوزتلا صيخلت مظني وهف « نييعوسوملا ايناتروم ءاملع م
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 قطنملا ملعب نونعي اوناك نوريثكو . ىكبسلل لوصألا ىف عماوجلا عمجو قطنملا ىف ىسونسلا
 هعضو ىنانوي ملع وهو « ةسيقألاو ةلدألاو تافيرعتلا ىف حيحصلا ريغ نم حيحصلا هب فّرْعُي ذإ
 ءاملع هب ىنعي نأ ىعيبطف « ةيبرعلا ةيملعلا تائيبلا هسرادتت ىرجملا ىناثلا نرقلا ذنمو « وطسرأ

 نب هللا دبع وه نييعوسوملا ءاملعلا ءالؤمل ايناث الثم برضنو « ةغالبلا مولعي اونع لثملابو . ايناتيروم
 ريسفتو « مالكلا ملع ىف ةنجدلا ةءاضإو ىسونسلا فيلات ءىرقي ناك دقف « ىطيقنشلا دمحم
 ىرضخألل قطنملا ىف ملسلاو ىكبسلل لوصألا ىف عماوجلا عمجو « ىراخبلا حيحصو « تارقلا

 ةيهقف ةبوجأ هلو « ىكاكسلل ةغالبلا مولع ىف حاتفملا صيخلتو قطنملا ىف ىسونسلا رصتخمو
 ىف صيخلتلا باتك مظنو . ةسدنلاو باسحلا ىملع نم ظحو ضورعلاو وحنلا ىف ةكراشمو
 ١ ىناعملاو نايبلا روهظ ىف ىناعملا ةهزن هامسو تيب ةثئامسمحخ وم يف ىنيوزقلل ىناعملاو كايبلا

 . م 7١"ا/ه 1١١47 ةنس ىفوت « قطنملا ىف فيلأت هلو

 ةموظنمو « ُهَتِلَع لوسرلا تاوزغ ىف ةديج ةموظنم ىبوقعيلا ىودبلا دمحألو خيراتلاب اونعو
 . تاموظنملا هذه لثم مهدنع رثكيو « برعلا باسنأ ىف ىرخأ

 مغرلا ىلع ايناتيروم ىف ةيملعلا ةكرخلا طاشن حوضوب روصي ام تفلسا ام لك ىف لعلو
 لكو ةدلب لك ىف هل تدرجت ذإ « هءاملعو هبالطو ملعلا ىعرت ةموكح كانه نكت ىل هنأ نم

 . ةنمزالاو بقحلا رم ىلع ايناتيروم بابشل هتسرد راربالا ءاملعلا نم ةوفص ةليبق
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 تفسلائءاا اًضفلا

 ءارعشلاو رعشلا طاشن

١ 

 ايناتيروم برعت
 دي ىلع اوملسأ ذنم نييجاهنصلا ثراو ىنب ةنسلا ىلع ةركبم ايناتيروم وزغت ةيبرعلا تذحأ

 ىف نييجاهنصلا نيب رشتني مالسالا ذخأو (م "الهه هد -م دا)/ه ه. ) عفان نب ةبقع

 عسب عار ( مالهم 35 0 . 0 /ه م1 ١ ) ريصت نب ىسرم اهل اياتيروم ءارححسم

 ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نارقلا نم

 اهنأ ريغ « هقانتعا ىف ذخأت وأ نورقلا كلت ىف مالسالا قنتعت ةيجاهنصلا لئابقلا تناكو

 ةكرح- تناك اذإ ىتح « ةيريربلا اهتخل لوادتت تناك امنإ « ةيمويلا اهتغل ىف ةيبرعلا لوادتت م

 ةعيرش فرعت ةيجاهنصلا لئابقلا تذخأ م ١٠١م/ه 4. ةنس ذنم ةراملا نيساي نب هللادبع

 نادوسلا ىف هميلاعت رشنت ةطبارم وأ ةدهاجم لئابق ىلإ لوحتت تذحنأو « ةحيحص ةفرعم مالسالا

 ةيطاوغربلاو ةيلجبلا لثم نم ىصقألا برغملا ىف ةلاضلا ةفرحنملا تاعامجلا لمحتو « ىرادملا ىبزغلا

 نم املسم ابعش لثمت ايئاتيروم ىف ةيجاهنصلا لئابقلا تحبصأ ذئتيح « ميوقلا هجهن عابتا ىلع

 خويشو ظاعو ةمئأ م « دجاسملا هناك أ عيمج ىف ىنبت أبعش ىمالسأل ملاعلا ب وعش

 نارقلا نكي مل نإ « ميركلا نارقلا روس ضعب مهنوظفحيو ٍمهنيد نوكش ىلع سانلا نوفقي

 . ةيوبنلا ثيداحألا ضعب مهنرظفح 5 2( هعيمج

 نكلو « ةيبرعلا تفرعو خويشلا ءالّوهب تّمح نييئاتيروملا نيجاهنصلا نم ةلق نأ ىبأر ىفو
 دجاسملا ىف نارقلا ةوالت اهتدح نم ففخيو « ةيريربلا ةغللا لوادتت تلظ ةيجاهنصلا ةرثكلا

 هتالو ىف - انب رم اك - ليعامسإ خيشلا لوزن لثم ةيناتيروملا نادلبلا ىف خويشلا ضعب لوزنو

 ىذلا هنالو ىضاق لثم ةعيرشلا ماكحأ ديقنت ىلع اهيف ةاضقلا مايقو م1 امه 5.09 ةنس

 ىلع نسوزغيو « سردم هل خاب هونو م 1١ه /ه 707 ةنس هدلب لزن نيح ةطوطب نبا مركأ

 خيشلا مهتمدقم ىفو هتالو ىلإ اهرواهقف رفيف م 558١/ه ملال ةنس نارينلا اهب لعشيو وتكبمت
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 . برعتلل ةعساو ةصرف اهلهأل

 امخض اشيج ىصقألا برغملا مكاح ىدعسلا ىبهذلا روصنملا لسري نرق نم رثكأ دعبو
 برغملا ىبوتج ىف لقعملا برع دنجيو اهحتتفيو انفلسأ 5 ىبرغلا نادوسلا نادلب ىلع ءاليتسالل

 سريتوراردأ ىف اهلئابق اهيف رقتستو ايناتيروم ناسح لزنتو « هحوتف ةسارحل رئازجلاو ىصقألا
 ةيادوألا ةليبقو تيشيت ةنيدم ىف ةيناسحلا شيباربلا ةليبق لزنتو « ايناتيروم نم ىبرغلا بونجلاو
 عيمج ىف ةيبرعلا ناسح لئابق رشتنت اذكهو . هتالوو ناداو نيب ةعقاولا ىراحصلا ىف ةيناسحلا

 نم ةيبرعلا لئابقلاب سماخلا نرقلا فصتنم ىف برغملا برعت 5 اهبرعت كلذب متيو « ايناتيروم
 هيف تمع دق تناك حيصفلا مهناسل نأ ريغ « هءاجرأو هرايد تلتحا ىتلا لالهو ميلس ىني

 فيراصتلاو عاضوألا ضعب ىف مهدادجأ ناسل هوجولا ضعب نم تفلاخ ةيبرع ةيناسح ةيماع
 ؛ ايناتيروم ىف ةيماعلا ةيناسحلا اهتغل لئابقلا هذه ترشن دقو . ربربلاب ةيلاوتم انورق مهطالتخال

 ةيماعلاك ىرخأ تايماع نه طقسي امنيب ىنثملاب ظفتحت اهنأ فيرطلا نمو . ةيبرع ةيماع ىهو

 تناك ام اضيأ اهنع تلمح لب اهدحو ةيبرعلا ةيماعلا هذه اهنع ايناتيروم ذحخأت مو : ةيرصملا

 نم ىبرعلا رعشلا ضارغأ ىلع لمتشت ىتلا دئاصقلاو ديشانألاو محالملا نم اهنطاوم ىف همظنت
 ؛ ايناسح ابرعت ايناتيروم تبرعت وحنلا اذه ىلعو . ءاثرلاو ءاجحلاو ةسامحلاو رخفلاو لزغلاو حدملا
 ةيناسحلا لئابقلا نأ كلذ ىنعمو . ةيبرعلا نازوألا ىه نازوألاو ةيبرعلا ظافلألا ىه ظافلألاف
 ةلالد لدي امم ء اهضارغأو راعشألا نازوأو ظافلألا نم اهئاريمب ظفتحت لازت ال تناك ةيناتيروملا
 ىهو « نينسلا تائكم ذنم اهتثراوت ىتلا ةيبرعلا اهتقيلسب ظفتحت لازتال تناك اهنأ ىلع ةعطاق
 نأ فورعمو . نولوألا مهؤابا ناك 6 ديصقو رعش لئابق لازتال لئابقلا هذه نأب دهشت ةقيلس
 ( ءارعشو رعش ةمأ ىهف « ةيبرعلا ةمألا اهنمو « ةرعاش مثأ كانهف « فلتخت رعشلا ءازإ مثألا

 روطت وأ اهاحصف ىلع تلظ امهمو « ثادحألاو بوطخلا نمو راصعألا نم اهيلع فلتخا امهم
 اقحو « هلصأب عرقلا لاصتا اهب ةلصتمو اهاحصف نم ةقتشم ةيماع ةغل تمدختساو « نمزلا اهب

 ةعارزلاو رقبلاو ليالاو ليخلا ةيبرتب لصتي امم ةصاخو ةيربرب ظافلا ضعب ايناتيرومب اهيف تلخد

 . ةيبرعلا اهتروص نع اهجرخي مل كلذ نأ ريغ ٠ ىرلاو

 متتست نأ ىف مالسالا لمعو « ةيبرعلا ةبرعشلا ةقيلسلا ايناتروم ناكس ثراوت كلذبو
 ميركلا نارقلا ظفح ىف مهتنسلا ىلع تراد ذإ ىحصفلا نيريثك ةنسلأ ىلع ةيئاتيروملا ةيماعلا

 ةسارد ىف نوقمعتيو ةيبرعلا نوملعتي اوضم دقو « ةيمالسالا مولعلا نم هيلع اوبكا اميفو هملعتو
 ةئشانلا ميلعت ىلع موقت ىتلا ىه - انب رم اي - ةأرملا تناكو . روصعلا رم ىلع ةيلهاجلا اهراعشأ
 : ميكحلا ركذلاو ةباتكلا مهملعت « ثانالا وأ روكذلا ءاوس ةرشع ةنلاثلا وأ ةرشع ةيناثلا ىتح
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 نادلبلا ىف اماع - هليق امبرو - ىرجحلا رشع ىداحلا .نرقلا ذنم ايناتيروم ىف ملعتلا لعج امم

 أرقي الإ ىتنأ وأ ركذ اياوزلا لئابق نيب نم دجوي ال » : ىطيقنشلا لوقي ثيحب اهعيمج لئابقلاو
 ىلع دحاو نم رثكأ ةئاملا ىف دجوي ال ثيحي ردان هنإف كلذ ريغ ةليبق ىف دجُو نإو « بنكي وأ
 لئابقلا ىف رسحدت مل نإ ىهو « اياوزلا لئابق ىف ايئاهن تشالت ةيمألا نأكو . « هدوجو ريدقت
 ىلع لدي « ملعتلا ىلإ عراست تناك - ةيناتيروملا نادلبلاو ىه. - اهنإف ايئاهت ىرألا ةيناتيروملا
 اوناك اهءاملع نأو ةيبرعلا ةفاقثلا زكارم نم اًرييك اركرم تناك اهنأ الثم هتالو ةئيدم ىف كلذ

 ىف وأ زكرملا اذه ىف اهمحازت ايناتيروم ندم نم اهريغو طيقنش تذخأو « ةطرفم ةرثك نيريثك
 _ ةناكملا هذه

 عيرسلا ومتلا ىف اذخا ناك ايناتيروه ىف برعتلا نأ ىلع حوضوب لدي ام انركذ اميف لعلو

 نم اهيف اوني امو ناسح لئابق نم اهيف لزن نم لضفب « ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا ذنم
 ىف ءاملعلا نم ةرثك اهيف حبصأ ثيحب « ملعتلا ىلع اهلهأ بابكإ لضفبو + برعتلل دادعتسالا
 اوناك اعيمج نييناتيروملا نأك كيلإ لّيخي ىتح لب « ىحصفلا ءارعش نم ةلئام ةرثكو ملع لك

 عأرعش ٠

 حيدملا ءارعش

 هيلا مدعي نم رعاشلا ركشي ذأ « خويشلاو ةداسلا ايناتيروم ىف حيدملا مهيلإ هجوي نم رثكأ

 ملع نم هب نولحتي ام نيروصم مهحخويش ذيمالتلا حدميو « احدامو هيلع اينثم اعينص وأ افورعم
 2 ةيمالسالا مولعلا ةصاخنو عولعلا ىف مهقمعتب نيهونم مهءاامز خويشلا ح دمي ٠ نيعيف ر قلحو

 نوحدمي دقو « هيف هقوفتو هليمز رعشب رعاشلا هوني ام اريثكو « ةعيفرلا ةيلاثملا مهتيقالخأبو

 م 851١/ه 1١١18 ةنس ىفوتملا ىيوقعيلا نومأملا محدم كلذ نمف « مهحئادم نم افارطأ

 ناطلسلاب لصتاو « اًرعاش ناك ام ايناتيروم ىف ءاملعلا مالعا نم ناكو هللا بيبح نب ىرديجملل

  هدنع ةوظح لانو (م 7/85١/ه ١١١4 -م ١ا/هال/ه 111/١ ) هللا دبع نيدمحم ىيرغملا
 : هنه هتلزنم ىلإ اريشم لوقي دمحم ناطلسلا ىفو © رصم مح همركأ عبحلا ىلإ لحر نيحو

 هيرصاعم نم ةفئاط ةلمح ىلإ راشأ آك « هءارا هل دمحيو ةيملعلا راكفألا نم ريثك ىف هثحابي ناكو

  01١ص 2 راتخملا دمحم روتكدلل ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا 76# .
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 رهدلا نم اًسنيح ثحبلاب هرشاعو دمحم نيسؤملل ٌريمأ هال را
 رْبَح ملاع ٍةنْطِف ىذ نم كيهانو  ايعار حصتلاب مالسالل ناك دقو
 رمل اذ فئاوط سوق نع هامارت ٍةعاشإب وأ ىأرلا ىداسب نكلو
 00 ىف ةمئألا فالسأ فلاخي اورد ول دئاقعلا 0 ىف ناك امو

 «ريسسلل قيس قطنم نم مأ نيدلا نم ٌدئاقعأ وركن ىف اورظناف اوفت
 رذحلاب دخألا هلبق نم نيطرقللو ةلمج هيف مهجهن ىطويسلا نابأ

 لوقيو « هلضفو هملعب هتفرعمو هل ىولعلا هللادبع نب دمحم ناطلسلا ميركتب هوني ىبوقعيلاو
 سوق نع - ةعامج هيمرت نأ بجعلا نمو « نيملسملل حصان ملعلا ىف قمعتم :م ىكذ ملاع هنإ

 هتمئا فلاخي ال نيدلا دئاقعب كسمتلا لك .كسمتم هنأ عم « فرحنم هنأي - ةدحاو
 « ىنانويلا قطنملا ةسارد نع ىهني هنأ رمألا ىف ام لكو « ليلقلا لقأ ىف لب ليلق ىف نيفلاسلا

 دحأ رعيوشلا لوقيو . يسد ىبطرقلاو ىرصملا ىطويسلا اهيف هعم قفتي رظن ةهجو ىهو
 ىولعلا ليلجلا دبع نب مرح حيدم ىف ىرجحلا رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءارعش
 : )دمحم همساو

 (9"لاهتم ضراع مأ هنيبجو لبقم باغ ثيل مآ ٌدمحمأ
 © مدع دجمو بسح هب ومسي خياشم هتمن دق ةأاضق ىضاق

 ©0ليْشُم ثيل فسخلا ماسُي اذإو هتيال ام نيلي بانجلا ّلْهَس
 لزغألا كامّسلاو مار مما هدجم بكاوكلا قون امس نم اي

 ”امكألا تنأف ايّدلا هذه ىف كرما هب زوفي اذإ لامكلا نإ

 هنيبج لعجي اك « ةوارضو ةعاجش باغ ثيل هلعجيو « ةاضقلا ىضاق مرحب ديشي
 لهس هنإ لوقيو ؛« ميدقلا هدجمو هةيسحسو هئايأب ديشيو « راردملا همرك نع ةيانك كلهم ا

 انيل حبصي هنإف املظ وأ الع صخش همأس اذإ امأ « هنيالي ْنم عم نّيلو « ىخس بانجلا

 ىبونجلا كامسلاو مجنلا نأو ٠2 بكاوكلا قوك الع هدجم نأ هل ركذيو . اروصه
 ىرابي ال ىذلا لمكألا تنأف لامكلا تعنب زوفي صخش كانه ناك اذإ هنأو « هواش ناقحلي ال

 ميدم ىف ىرجحلا رشع ثلاثلا نرقلا ءارعش نم ىكرابملا دولوم دمحم لوقيو . ىراجي الو
 : ")لاي نب دمحم

 ميدق لمدع (0) . سايقلا ىف ةبابسلاو ماهبألا نيب ام : رتفلا ١١(

 لابشأ هل ليشم ثيل . هملظ وأ هلذأ : افسح هماس 3١ . رابتخالا : ربسلا )١(

 . دالوأو 7 نري 0ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا 000

 ماأ/ث



 ("0الالهتسا رشيبتسُي مطبم جلبتم ضاوي ةاغألا ىفلَي

 الايكملا هنح نم هل ىفوأ  ىَّولا ىف مراكملا مسق ْذِإ لاو

 الاله ريبملا رببلا هي ادغل ءههجوب ريخلا ٌردبلا هجاو ول
 )الالب اههْجَو سبلأل اًوْحَسص 2 ّيحضلاب ةكيضملا ّسمشلا لباق وأ

 "9 1لابجألا نزاوو ضوعبلا اوستزو هنا رلو
 الاضنإلاو ًٌماركالا بجوعسي ام هاطعأ ىذلا هللا كرابت

 هجوب نيلئاسلا ىقلي هلعجي ىذلا ضايفلا همرك لاك نب دمحم ىف دججمي دولوم دمحو

 . اهنم هلظح هل فو ساتلا يف مراكملا مسق ذإ هللا نإ لوقيو ٠ رشبتسم مستيبم حم قرشم

 ولو « الاله ادغو همامأ رغاصتل ههجوب ريثملا ردبلا هجاو هنأ ولف « هحيدم ىف ةغلابملا ىلإ دمعيو
 كلنأ ولو « فوسك هلثم ام فوسكب هنم تءابل ةيحصم ءامسلاو ىحض ةئيضملا سمشلا لبا هنأ
 هيلع لصفت ىذلا هلل كرايتت « ةمكض لابج وأ ليج مامأ ضوعي مهناك اودعل هبارتاب هتنراق

 ىف ىرجملا رشع ثلاثلا نرقلا ءارعش نم ا نب ىلع لوقيو . ةليزجلا حدملاو اياطعلا هذه لكب

 هسئتادلب هتنزاو

 : (*]نامعش ىلب محدم

 ِنايْعش وسبب انتداس دجبملو الخلاب درفت دق حبصأ مويا
 نافيضلل مله كنولئاقلاو  اهفوخم روخثلا نم نولزانلا هل 2 . ِ < ثم . ا

 ٍنايبو ةمكحب باطخلا اولصف نثيباشتو تمظاعت رومألا اذإو
 ىتاعم نبي مهفلا نيقد ىدي ةجهب ىذ عىشان نم مهيف
 اهَعْرَف دئاتعلاو لئاسملا ظفح

 ةصوصنب ىفطصملا ثيدح ىوحو

 در َ وى 5

 نارفقلا ىتاعمو هحورشو
 (©نامهتلا بّيص بكاوس تداج

 مهو « ةفوخملا روغثلا ىف ىراضلا لازتلاو دجملاو العلاب اودرفت نابعش ىنب نإ لوقي وهو
 باطخلا لصفب اوقطن تلكشاو تمهلدا رومألا اذإو « نافيضلا ءاقل ىف ةرشبتسملا هوجولا ووذ

 ؛ مهنم مهفلا قيقد ءىشان نم مكف « مهتعشان عورأ امو « عئار نايبو ةمكحو ةفاصح ىف

 ملسو هيلع هلأ لص ىفلطصملا ثثيدح لظفحو اطوصأو اهعورف ةديقعلاو هقفلا لئاسم ظريح

 مهنإ مرك ىاو مارك موف نم مهمظعا امك ؛ ميركلا نارَقلا ىناعم ظفح 5 هحورشو ةص وصنب

 ةمكارتملا بحسلا بكاوم دوجت 5 « اراردم اثيغ دوجلا ىف اولاحتسا ةئنس اوبدجأ ام اذإ

 . 795 ص ايناتيروم ىف ءارعشلار رعشلا 69 . قرشم : جلبتم - نولئاسلا : ةافعلا )١(
 . رطمملا باحسلا : بيصلا . ويدجا : اوتنسا 6 . ءاطغ : لج ممج : لالجأ (0)

 . ةرازغيب لئاسلا : ناتهلا . لبج عمج : لابجألا (8)
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 ماشه نبا نمحرلا دبع ىولعلا نآطلسلا ىولعلا دمحم نب دمحم رعاشلا حدميو . ةقندنلا

 ")الئاق (ماركعو - 85١

 ؟امداقتملا هعبر ىناعل ىجحبر  ةهديفحو ىدملا حابصم ةفيلخ

 مراسم لك - هالول - اهلا تحيي ىتلا هتس ءاضيب ىلع ٌرويغ
 ©)بهقارألا غذل ليللا ىراس َلْجِر ْتَقَو ةلادع تحت سانلا ٌنويع مانأ

 مهاوسلا ضاخملا حرم اهذسام تحبصأو اوس ضرألا ُرَْ حبصأف
 مهاودلا ىصهاودلا مهد اهئادعا نم اهحيبتست نإ - هللا امه - اعنا مح

 داعأ ميظعلا هدج ىدحلا حابصم ةفيلخ نمحرلا دبع ىصقألا برغملا ناطلس نإ لوقي وهو

 حبصأل ىتحح ؛ ةريرشلا ىعافالا عادل ساتلا ىفو عساو نما اهمعو ةيعرلا لك هتلادع تلمش

 ش لماوحلا قونلل انما ىعرم اهدسأب ةفيخملا دسالا تحبصأو « ةنما اقوس ىبرحلا ضرألا رغن

 رصعلا ىف : ةرخأب ىقتلنو . ةمشاغلا ىهاودلا ا وس نه هللا هأرح - أاهعيمج ضرألا ىمحو

 : اًيديس خيشلا يدم نم رثكأ دقو م 1880/ه 1107 ةنس ىفوتملا ىتسحوبلا لبنح نب دمحمب

 5 ِع 2 5 2
 ناذالاو راصبالاو ديالا علل به هادنو هتيبحو هانّس -

 محلا ةعاطو هانألا عفت 4 ليمجلل درجت خيش

 نافيضلاو ءهاتألاو ثعشلاو متنا لمارألا ذاترم معنلو

 ٍناولملا بقاعت هيلع اه لي اهراطقا توح أم مركأ تنألو

 ىنأت كلل ىرولا 1 نوكي هي نأ ةروربم ةبلأ نامزاا ىلا

 ءلم هءوض وأ هاتسو ىديألا ءلم هدوجوأ هادن نإ اًيديس خيشلا نع لوقي لبنح نباو
 ةدابعو ضايفلا همركي سانلا عفن هتداعف ليمجلا عنصل درجت هنإو « ناذالا ءلم هتيصو راصبالا
 ماتيألاو نوربغملا ثعشلا ليبسلا ءانبأ كلذكو « هسملنتو هلزنم داترت لمار الإو 2 هكسنو نمحرلا
 . راهنلاو ليللا هيلع بقاعتو ضرألا راطقأ هتوتحا نم مركأ كنإ هل لوقيو  نوريثكلا فويضلاو
 اليلق فقوتنو . كغلبم غلبي ناث سانلا ىف كل سيل نأ اقداص اًروربم امسق نامزلا مسقاو
 ميدملا ءارعش نم ةثالث نع كتيدحلل

 . ىعافألا : مقارألا (5) . ه7 ص طيقنش ءابدأ مجارت ىف طيسولا (1)
 , !امخ ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا ش5 . سراد 1 ىفاع ن3(

 خاأب؟



 هكزار 7!2نبا

 غ همأ ىهو « ةكزار نبأ مساب فورعملا هللا ديع ىولعل ىضاقلا نب دمحم نب هللا دبع وه

 « هرشنم اهبو « ايناتيروم ىبونج ةلبقلا ضرأ ىف هيبأل دلو « نييناسحلا ةنكاربلا ىضاغ هدج ناك

 ةيبرعلا نقتأ ىتح لئاوألا اهخويش ىلإ اهيقلت ىف لحرو مولعلا نم دوزتلا ىلإ هسفن تحمطو
 ؛ ايناتيرومب ايضاق حيصي نأ هل حاتأ امم ةيمالسالا مولعلاو هقفلا نقتأ اك ةسدنهلاو قطنملاو ايبلاو
 ىولعلا ناطلسلا ةمصاع ىصقألا برغملا ىف ةسانكم ىلإ هنطوم ةلبقلا نم رافسألا ريثك ناكو
 هنيب ةقادصلا ىرع تقثوتو (م ١!7؟ا//ه-8١١1 -م !5الامه ١ ١٠١85 ليعامسإ هبانلا
 ىف هل مسوو هكزار نباب بجعأو 2 سوسلا هةوبأ هالوو ارعاشو املاع ناكو دمحم هنبأ نيبو

 سرك نم ةسيقت ةبتكم هاددأ ذإ « ءاياطع نب اريثك هيلع قدغأو « هيلع دفو املك هسلاجم

 اقُث ىف رثألا قمعأ ال ناك هنأ ىف بير الو ؛ ىبرعلا رعشلا نيواود نمو ةيمالسالا مولعلا

 ريأل ميدم ىف هكزار نبال نيتديصق ىطيقنشلا دشنأو « ةماع ايناتيروم ةفاقثو هكزار نبا ةليبق

 : لوقي اهالوأ ىفو ليعامسإ نب دمحم
 احلا متاح راثكتسا ةلاح ىلع هنا دوج ًّرحبلا ّلقتسي ىف
 احر اهبالطت سيل دج تاياغو اهرون لهجلا دمخأ ملع تايآو

 ©)اتسنج هليل ىَجُد نم هنع فشكيو دغ اَشَح ىف ام مويا هيرب كأرو
 ©)اسْدق هّيضام دنزلا ىكاحمي ُمْرَعَو ةهتابث تايسارلا زسهي مزحو

 (؟)اس'قلا اوهرك امنإ ,نكلو هيلإ  ٍةّدوم ّضْحَم م/ادعألا نعذت ملو

 )حيض اهُوُدَع ادعلا وزَغ لع فقوو ُهُدايِج داهجلا لبح ةلصاوم
 احصفلاو نيناعسلا ةانسُح صختت اًدصغنم اديع مالسالل تلز الف

 ةبسنلاب اليلق هنانب دوج رحبلا ىريل ىتح ضايفلا مركلاب ليعامسإ نب دمحم ريمألا فصي وهوا
 خسار ملع لئالد عم « حشرلا رثكتسي هدوجب روهشملا متاح ناك نيح ىلع هتايطعأ ىلإ
 عمو « دح ىصقأ ىلإ ةداج دج تاياغ عمو « ةعجر ريغ ىلإ 0 برغملا ىف لهجلا هرون
 تباث مزح عمو « تاملظ نم هلوح نوكي دق ام هل فشكيو ؛ دغلا هب ىتأي امب هرصبي ىأر

 هل نعذت ءادعألا لعج امم « تيمملا هرارشب َدنزلا ىضاملا هفيس ىكاحي مزعو تايسارلا توبث

 وزع ىف ودعلاو داهجلا لصاوتل هدايج نإو « حارجلاو حرقلا نم اهب لزني ام ةيشحخخ لذتو
 دايعأل اصغنمو مالسالل اجيهب اديع ليعامسإ نب دمحم لظي نأ وعديو . اديدش اودع ءادعألا

 برض : دنزلا حدق . عطاقلا فقيسلا : ىضاملا (5) ص ىطيقتشلل طيسولا هكزار نيإ ةمجرت ىف رطنا )١(

 . هنم رانلا عرش ضعبب امهضعب يرجح ايناتيروم ىف ءارعشلار رعشلاو 797 صر: 154 - ١

 تا



 ةديصقلا ىف هك زار نبا هحدمبو . عوبسأب حصنفلا ديع قبسي ىذلا نيناعشلا ديع لثم ىراصتنلا
 : هلوق لثمب ةيناثلا

 ")دتْمسُم بيط نمو ايلعلاو ملعلا نم اًصلاخ ىيبنلا لضفلا ثراولا وه
 بكمل ىجشلا ءامغ جيرفب "اكرم ىمايألاو ىماستتيلا لامث
 دّعلاو سْسألاو مويلا ميرك اي اجس لا رهاط ٍرشببلا ٌرهاط يلا رغأ
 درفتملا قباسلا ديس دجملا نم اعلا بترا ىف راس ىعاسملا كيم

 ©ةِدّمصملا ميركلا تيبلا فرش ىلإ هاامِع عيفرلا ملعلا فرش ىَوَح
 : ةديصقلا كلت فصو ىف ليعامسإ نب دمحم لوقيو

 ىدت هيضور ىذلا ِضَعلا بدألا نه ةئيسلدنأ ئزلا سورع ًبورَع
 « بسنلاو لصألا فرشو ءايلعلاو ملعلا نم ىوبنلا لضفلا ثرو ىولع هنأب هحدمي وهو

 ادكن ءولمملا نيزحلا مغ جرفم « تاجوزتملا ريغ ءاسنلا نم ىمايألاو ىماتيلا ٍثوغ هنإ لوقيو
 ىف الصتم امرك ميرك عايطلاو قالمخألا رهاط امئاد رشبتسم هجولا عم ىأ احلا رغأ )0 امو
 ريس دجملا ل زأنم ىف ريسيل هنإو « ءانثلاو دمحلا هل بلجت هيعاسم لص هلغو همويو ةسمأ
 سانلا هدصقيل هنإو ميركلا ةوبنلا تيب فرش عم معيفرلا ملعلا فرشب ىلحت دقو ؛ درفتملا قباسلا
 نم ةليمج ةيبرع سورع اهنأ هتديصق رخاوأى ف هكزار نبا ركذيو . مهينامأو مهجئارح قيقحتل
 ءارعش دتع رعشنو . ةعورلاب روهشملا نييسلدنألا رعشك ةيسلدنأ اهنإ لوقيو « رضانلا رعشلا
 دوقفملا برعلا سودرف سلدنألا نم مهبرقل نييسلدنألاب مهطبرت ىتلا ةقيثولا ةلصلا هذهب ايناتيروم
 يدم نم انفلسأ امب ىفتكنو . نيطبارملا ءايأ اميظع ءالب نييجاهنصلا نم مهدادجأ هيف لبآ ىذلا
 ع ةعاصنو ةلازج نم هب فصتي امو هرعش لامجو هتوص انل حضتا دقف « هكزار نبال عيدب
 . م 78١/ه ١١41 ةنس ىفوت . ءاثرلا نع انثيدح ىف هيلإ دوعنسو

 ىناميدلا ىلاديلا *0دمحم
 - انفلسأ [؟ - ماعم ميركلا نارقلل ميق ريسفت اهيف هل ذإ ةعيرشلا مولع ىف مامإ ناميد ةليبق نم

 لوسرلا ةريس ىف ىرخأ تافنصم هلو نيدلجم ىف وهو « زيزعلا هللا باك ىلع ريربالا بهذلا »
 بقانم + ىف بانك هلو ضرألا ريمعتو مامناب ا اهلهأ فوخشلا اياوزا خيراتو 0 باداو 0

 : لوي فو ؛ كرار نبأ يضاقلل اقيدص ناكر ايلايروم

 طيسولا بانك هرعشو ىلاديلا هةمججرت ىف رظنا 2( . لصأ : ددحم (1)
 . 49 ص اينايروم ىف ءارعشلاو رعشلاو 7*5 ص . تاجوزتملا ريغ ءاسنلا : انه ىمايألا . ثوغ :لامث (؟)
 , ١ 1 جئاوحلا ءاضقل دوصتغملا : دمسملا هم

 ةأ/



 ©)ىلاج لهجلا ةفدُسل  ٌجارس واصفا ىضاق

 لازتعإلاو غيزلا لس 2 هأ ىلع َْنَح فيسو
 ")لالجو ىلُح ىَهْي تحت ٌُمولعلا هب

 لايي سنإل ٌرِطْحَي مل امب اهنم زاف دن
 ىلاع دئاقعلاو بس ب راعألا ىف هماقم

 لالح رحس لكو اًمظن ةغالبا ىفو

 ىلاولا مولع ىفو  اعيمج مولعلا ىفو

 ىف قح فيس هنأو اهدّبو لهجلا ةملظ الج رينم جارس هب هعزار ني حدمي لاديلاو
 تنادزا_ دقو « ةلزتعملاو لازتعالا دض ةينسلا هئارا ىفو لالضلاو غيزلا لهأ ىلع هماكحأو هئاضق

 « ناسنإ نهذب رطخي مل امب اهنم رفظ ذإ اهبايثو اهللُخ ىهبأو اهيل ىلحأ تسبلو مولعلا هب

 ىفو بالخلا رحاسلا رعشلا ىف لثملابو (عيفر لاع دئاقعلا ىفو ايناتيروم با رعأ ىف هماقمو

 اهيف هون ةعراب ةديصقب هكزار نبا هباجأو .ةسلدنه ريغو ةسدنه نم لئاوألا مولعو اعيمج .. مولعلا

 ؛ ةلزتعملا ىلع هدودر ىف ضاه ىرعشأ فيس هنأو هقفلا ريغو هقفلا ىف ةلكشملا ضماوغلل هلحب

 :دشني ىلاديلا ناكو .ةيرعشألا ةديقعلا قنتعت هعيمج برغملاو ايناتيروم ىف ءاملعلا ريهامج تناكو

 ةمالم هيلع الو ال ْبوَي نإ ٍطْحُمِب تباوصلا أ اطخخأ نم سيل

 همالك ىمْسَي يل قحلا َحضَو نإ ىذلا ٌمىبسملا ءىطخلا امنإ

 هيلع مول الف هنع عجري نم امأ « هعطخ ىف ىدامتي نم وه ءىطخملا نإ لوقي وهو
 ىناسحلا ىنكربلا ةبيه نب دمحأ حيدم ىف ىلاديللو . ةليضف قحلا ىلإ عوجرلا ذإ « بيرثت الو

 : ةليوط ةديصق نم هلوق

 ©رصَعلا ٍةرخفم بيه نع ىذتلا لبو ٌدمحأ دجللاو ا العلا تثرو

 ِردَبلا ةقطنمو اروَجلا ةقطنمب (ةمصفرو ولع مهامسأ كناو

 رضخلا اهقاروأ نيب ام ىلا ىديأب اهرامث اَنيَج ”طح مكمايأو

 ٌرضلاو هراكملا عاونأ تبحر ىَدّرلا ُدمحأ اي شرعا ُهلِإ كاقو

 ٍرمعلاو لالاو دالوألاو كلاو 2 ىّتْلا كيسفت ىف ساقاا بر كالوأو

 ةرخفم كيبأ نع اعيمج اهتثرو دوجلاو دجملاو زعلاو العلا نإ ةبيه نب دمحأل لوقي وهو

 ءامسلا ىف دعاصلا ءازوجلا جرب ةقطنم ىف اًولعو ةعفر ةّينكربلا ةريشعلا ىمسأ كنإو ء رصعلا

 اهقاروأو اهداوعأ نيب نم ىنملا ىديأب اهرامث انينج ةديعس رضحخ مكمايأو ع رينملا ردبلا ةقطنمو

. 
  )1١دوجلاو مركلا : ىدتلا ( . ةملظ : ةفدس

 هاأ/ن



 هاتمتي ام هيطعيو «رضلاو هراكملا عاونأ هنع ىحنيو كالحلا نوكلا هلإ هيقي نأ هل وعديو « رضخلا
 انثي دج ىف هيلإ دوعتسو م ١ + ه0 /[ه "١١ ةئس ىفوت . 0 رمخ 9 هلامو هدالوأو هلاو هةسقت ىف

 . ءاثرلاو رخفلا نع

 ىولعلا ليلجلا دبع نب 2')مَرُح
 فغشو « هتأشن اهبو « ةلبقلا ضرأ ىف هيبأل دلو ء نمحرلا ةمرحو هللا ةمرح اضيأ هل لاقيو

 راتخملا ذيمالت نم وهو . راطاو طيقتش ىتنيدم خويش دنع اهبلطو ةيمالسإلاو ةيوغللا مولعلاب
 ناكو « هقفلاو وحنلا ىف ريثك قلت عفتنأ هبو « مولعلا فاتخم نقتي ناكو « ةيبرعلا ىف نوب نب
 حدمي هلوق ىف ىرن ام وحن ىلع « ظفللا ىف ةلوهسلاو عبطلا عم بايسنالا هرعش ىف رثؤي ارعاش
 : هرعّشو هملعب !ديشم ىنستما ىوارقشلا الب

 لوقعلا ىكزأ توفت تادراش وركغت نيسح خياشم الي نإ

 لوقعملاو لوقتنملا .صيوع نم ىناملا ىنعَت ىتش نوف نم
 ةلا ٌءافش ٍةَلْع ىذل هل يف امي هنع نيلئاسلا ْفِعَسي
 00 يع كاذ ليد الب ناك ليعَر دجم باستنال رست نإ

 "!لومشلا لثم سيلجلا ماظع ىف ىِرست هايمح برطم هرعش
 (© ليلتلا ىف ٍ ةوسق دلل نأ الإ تيفاويلاو ”دلا ٠ ثفني

 ملت نيح ودي هلضفو خياشملا نم ةبصع وه لب ادحاو اخيش سيل الب نإ لوقي مرحو
 ناعرسف « اهيف لوقعملاو لوقنملا صيوع هقفت نأ لوقعلا ىكزأ عيطتست ال مولعلا نم تادراش
 ىلإ مهلدم ليل ىف نوريسي نيقباس نم امو « هليلذتو اهصيوعل هلحب نيلئاسلا ًامظ ىفشي ام

 هتيحالت ةدش ىرست برطم رعش وهف هرعشب كيهانو « نيقباسلا ءالؤه ليلد ناك الإ دجم
 نود هئراقل ةعتمملا تيقاويلاو رردلا ظفليل هنإو « دسجلا ىف رمخلا نايرس عماسلا ماظع ىف
 : ىنسحلا رعيوشلا رعش حدم ىف لوقيو . ءانع ىأ

 ©لَوقمو هيف لاج بكف هلل  هظفل اَنْسُح قار قار انعم

 0 ©ُلُفْرَو ضيرقلا اهب هيي الل اكئاح ةغالبلا ىف محليو ىددسُي

 )١( ناسل : لوقم (ه) >> *4ص طيسولا بانك هرعشو مرح ةمجرت ىف رظنأ .
 : محليو . الوط طويخلا وهو ادسلا نم ىدسي (59) ١ . 3785-57 88 ص ايئايروم ىف ءارعشلاو رعشلار
 ىأ محليو ىدسيو . اضرع طويخلا ىهو ةمحللا نم . ةعامجلا ىف نوتباسلا : ليعرلا (؟
 . ارتخبتم هبوث رجي : لفري . جسني . رمخلا : لومشلا . هتروسو هتدش : هايمح 59

 قعلا : ليلعلا (5)

 مابك



 لهسُيو نوهي هل َصيوَعلا نإ ةعبط ملعتل بعت مع هانغأ

 لفاطتلا افأاني جالعلاب ال ةزيرغ مُغيلبلا ىف ةغالبلا نإ

 "”لحكت نوفجلا لَك الو ءالءال قّلخت ميركلا قالخأ لش له

 لوقيو « هناسلو هركفب ديشيو « ةقئأر هظافلأو ةيفار رعيوشلا رعش ىناعم نإ لوقي وهو

 رعاش وهو « ارتخبتم اهرجيو ابجبع رعشلا اهب هيتي اللح غيلبلا هرعش ىف كوحيو جسني هنإ

 غيلبلا ةغالب نأ ركذيو ٠. ءانع ىأ نود هيلع لهسي هصيوعو ( هرعش ىف فلكتي ال عبطلا

 فلكتلا رعشو عبطلا رعش نيب ديعب قرفو « فلكتلا الو ملعتلا اهدجوي ال ةرطفو هيف ةقيلس

 هنأكو « لحكتلاو ىعيبطلا نوفجلا لحكو قلختلاو ةيعيبطلا قالتألا ني قرفلاك عئصتلاو

 رخفلا رعش ىف هيلإ دوعنسو م1878/ه147١ ةنس ىفوت . رعشلا ىف هجهنم نع ربعي

 . ةسامحلاو

 ا

 ءاجهلاو رخفلا ءارعش

 رخفلا ءارعش (أ)
 ةعاجشلا مم ةيقلخلا هتيلاثم هف اروصم لهاجلا رعاشلا هب ىنغت ميدق ىرعش نف رخفلا

 اهدماحمو هتليبق بق مراكمب ىنغت 5 « ةليبنلا تافصلا نم كلذ ىلإ امو ةءورملاو ةدجنلاو مركلاو

 ةعيفرلا هميشو هقالخأب رخفي - ىلهاجلا رصعلا دعب - ىبرعلا رعاشلا لظو . برحلا ىف اهسأبو

 ىتلا ةريثكلا بورحلا ىف ىسامحلا رعشلا امنو « مركلاو دئادشلا ىف ربصلاو ملحلاو ءافولا نم

 نمف « نيريثك ةنسلأ ىلع ايناتيروم ىف هدجنو . روصعلا رم ىلع مهئادعأو برعلا نيب تلعتشا

 : 2؟9نييئاسحلا ناميد ع هموقب ارحافم ىلاديلا دمحم لوق كلذ

 (9انايدأ ناسَح ىنب ٌريخ ناميد ونبو ىَحرلا باطقأ ناميد نخنو

 اناجرمو راتوقايو اردو ارم اللُخآ العلاو ىلاعملا انيستكا 0

 (اناجيت رعلاو ىدنلا ماه قوفو اوّرَغ العلا هْجَو ىلع انك نحنو

 ©انالييخ رهدلا تانجو ىلع انك 2| كاملا قوف انلزنم ناكو

 ©لانالا ىلإ رهّدلا فلاس نم َءايلعع لاو َنَّولا دجللو ةراكملا انرح
 يي سس

 ٠ دوجلا : ىدبتلا . نيروهشم ةداس :ةرغ مج اررغ 2 . هيلع ىوطني ا قلخب هروهظ : صخششلا قلخت 6))

 : لاخ عمج ناليخ - ىجن وأ جرب : كاملا (ه) . ةقلخ نوفجلا داوس : لحكلا

 . ةنجولا ىلع ةنسحلا 54١ . ٠ ص اينايروم ىف ءارعشلاو رعشما 072

 . ليصألا : لئؤملا مز . ةدايسلا : ىحرلا باطقأ 09

 هاب



 ")ناسنإ رهدلا نْيَمل انكو اًدقع ْتَمِظن انقانعأ ىف دجملا ٌدئالق
 اناسحإو اناميإو املعو الضف اّئُرخافي ْنَم انادم نغلبي دل

 انيستك | دقو « احالصو ىوقت ناسح ىنب لئابق ريخو ةدايسلا باطقا ناميد ةليبق اننإ لوقي
 ءاضيب اررغ العلا هجو ىلع انمستراو « ناجرمو توقايو رد نم امهيلحو العلاو ىلاعملا للح
 انمستراو « نييلع ىلعأ ىف كامسلا مجن قوف انلزنم ناكو « اناجيت دوجلا سوءر قوفو ةقرشم

 دقو . مويلا ىلإ ءايلعلاو ليصألا دجملاو مراكملا انزحو « تانسحو اناليخ رهدلا تانجو ىلع
 : ةرصابلا هترهوجو رهدلا نيع ناسنإ -- انلزامو - انكو « دجملا دئالق انقانعأ ىف تمظن

 ةديصق ىف رخفلا اذه رركو . اناسحإو الضفو املعو ىوقت انادم غلبي انتورخافي نمم دحأ الو
 ىذلا ليلجلا لبع نب مرح لوقيو « ةمجرتب هصخنسو لوب نب راتخملا هلعي ىقتلنو . ةيزم*خ

 ()ناداو لهأ لع برح ىف اورصتنا دقو طيقنش لهأ هموقب ارخافم هتمجرت تقبس

 ارخأت نم هراثآ ىلع وُمْسَيِو مهنم مّدقت ْنَم ىلاعملل امس
 اروصم ناك ناسنالا ةروص ىلع هنأ ول نامزلا لَ مهرْيأم

 هملع كقوري مهنم ئتف نم مو
 اذنهم هيد ىدحإ 2 لعجيو

 هنأكو ىغولا موي ىّدرلا بحي

 ")اررطم ابتك ىرخألا ىفو اًريرط
 اًرمعم لازي ل ةسبف تام اذإ

 . مهرثام ترثك دقو ىلاعملل نومسي ابيشو انابش هموق ىف لاجرلا عيمج نإ لوقي وهو
 ءاملعل مههنايتف نإو « هردص ىلع ةروصم تحضتال اناسنإ ناك ولو . اهب ىلحتيل نامزلا نإو

 . ناداو ءانبأ نم اركسع مزهي لطب برحلا ىف وه امنيب ؛ مهنم ىتف لك ملع ملسلا ىف كقوري

 ىف هسفنب ىحضيل هنإو . ايهب ابنك ىرخألا ديلا ىفو اًيضام افيس هيدي ىدحإ ىف لمح هأرتو

 ىف ادلاخ لظي لب تومي اال هلثمو « اهلجأ نم ىغولا ىف توملا ديري هنأكل ىتح « هتليبق ليبس

 ىتلا بورحلا ىف م 188ه/ه .0*١ ةنس ىفوتملا ىنسحوبلا لوحألا لوقيو . هموق ةركاذ
 . (9) عقاوملا ضعب ىف مهل راصتنأ رثإ نييولعلا نيبو هتليبق ندي تعقو

 . يداج لك مهم ىصقنو كيبن لزن ملف ناو برحلا اوبلَج مه

 )براشملا ٌريرم افتح مهديدانص تَعّرجف ٌهاحَر تراد دهشم ىدل

 27براود روقص نم ىّواهت ْثاَعُب مهنأك نسيربدم اعارس اوُلوو

 بداونلا تالوعملا ٌمومه انجهو مهامج انمضحنو مهاندرط اًرهقو

 : ناوعلا برحلا (5) .٠ ةرصابلا اهترهرج : نيعلا تاسنإ (1)
 مهديدانص . تيمحو تبشن : برحلا ىحر تراد (1) . 75 ص طيسولا (9

 . ةعاجشلا ىف طرفم عاجش : ديدنص عمج . قثورو ءاهب هيلع : اررطم . ايضام : اريرط (159
 . اعرسم راط : ىواهت . ريغص رئاط : ثاغب 099 . ٠١”7 ص طيسولا (5)

 . ةرم دعب ةرم ةددجدلا

 ل



 بئاونلا ل تحت اربص ُدادزنتو 2 هلطوحنو َىمجلا ىمخحت اننإ الأ

 بقاوعلا موش ةرجزي انبرح ىنج ٍرشعم بقاوع رظنيلف ءاش نمو

 ع برح- دعب ابرح ددجتت لازت ال ىتلا برحلا هذه اوبلج نيذلا مه نييولعلا نإ لوقي و

 اتوم مهئاعجش تعّرج سيطولا ةيماح عقاوم ىف مهبئاتك ضع ىصقنو مهيف لتقن لازن الو

 دقو « ةبرده روقص نم افوخ ضعب رثإ هضعب اعرسم راط ثاغب مهنأك نيربدم اوُلوف « اريرم
 « هيقنو انامح ىمحنل اننإو . مهنبدني نلوعأو مهءاسن انجهو مهامح ىف انلغلغتو ارهق مهانمزه

 برحلا هتنج ام ىدمو مهبراحت نم بقاوع رظنيلف ءاش نمو « ةعاجشو اربص بورحلا انليزتو

 ىفوتملا ىبوقعيلا ةبلطلا نب دمحم لوقيو . بئقاوعلا مّوُس نم هنيعب ىري امل رجدزي نذإو « مهيلع
 : 0 رماع ىنيب ارخافم م ١م8ه5/ه 1١81/8 ةئس

 ىباورسلاو ىرذلاو ئارسلاو موس لا لك موقلا مه رماع ونبو

 ''بابشو حجاحج لوهك نم 2 حيباصمملاك لِي اهبو

 بادآلو باتكل مولعو | مهالُغو مهنيد ظفح مُهنيد

 باصملا دنع نوعزجُي الو سس 2 م نإ ريخلل نوحرفي مه ال

 بالا نْسحو مهنع اضّرلب مهابحو مهعمج هللا بحص

 7باهذلا تانجْدُم نزملا اًيَح نم 2 اوراسو اوَمُأ ثيح ُهَللا ىَقّسِو

 ممقلاو سأرلا مهو مهاوس موق الو موقلا مه -- ةبلطلا نب دمحم ىأر ىف - رماع ونبو

 مهتديفع ظفح مهنيد « بابشو مارك لوهك نم حيباصملاك ٌكوفرشم ةداس مهو ع ةيلاعلا نابثكلاو

 نيح نوعزجي الو ريخلا مهبيصي نيح- نوحرفي ال « بادالاو ميركل نارقلا مولعو مهالعو

 مهتدوعو مهبام دنعو مهقرفتو مهعامتجا ىف مهنع ىضري نا محل هلل وعديو « ةبيصم مهب لزنت
 ىفوتملا بيب نب باب لوقيو . ةميظعلا ةمكارثمللا بحسلا ثيغ نم مهتريسمو مهلزانم ىقسيو

 . ')|رختفم م ا١/"./ه 1171/5 ةنس

 (0قارفب اونذأ ةبيحألا نإ قاوشألا عال كربصب ىولأ
 .قارسلا قياس ب كأ رمش - ىف كر ىلطي و ا 71 5

  0١ص ايتاهروم ىف ءارعشلاو رعشلا ١585 .  0ص طيسولا ١51١ . /

 ) )5يجن أحيل اهلغمو « مارك ةداس : ليلاهب  2١بهذ : ىولا ٠ اوملعأ : اونذا . دقأو : جعال

 ىتطخ : ىترثع (1) عمج باهللا .باحلا رطم :نزلا ايح .
 , تعنمتو تصكخن : ثيجحا 0 .ةباحسلا :ةيهَذ

 ماب



 ©0قانعألا ٌمضاوخ ىلع تنحف اهصيرَع وحن ركفلا فيس تلمعأ
 قاروألاو راطسألا نع ىتح 0ةموتكم رئارسب ىل حوبتقف

 . قارفلا كشو لع ةبحألا نإف « هربصب بهذ هردص ىف قاوشألا دقاو نإ لوقي وهو
 ؛ قابسلا قباس هنإ هأطحنو هترثع بلطيو هسفانيو هقباسي نمل لوقيف « هسفنب رخفلا يف لحخايو

 فيس لمعأ الح اهل اوعيطتسي ملف قاذحلا ىلع اهلكاشم تعنمتو تبعصتما اذإ لئاسملا نإو
 روطسلا ىف بوتكملا رهاظ نع ةموتكملا اهرارسأب هل حوبت ةعضاخ هتءاجف اهصيرع ىف هركف
 . رخفلا ءارعش نم نيرعاش نع ثيدحلل فقوتنو . قاروألاو

 نوب نب ؟'>راتخملا

  هدنع ام لك ذخأو بيبح نب راتخملل ذملتتو « ةيناتيروملا تناكجت ةقطنم ىف أشنو دلو
 بالطلا هءاجو ةيبرعلا ىف ةصاخنو هملعب رهتشاو هيلع هللا حتف مث ء هرمأ لوأ ىف رثعتي ناكو
 ع مولعلا ةسرادم ىف اياوزلا لئابق مهأ نم ىهو ع ةيبوقعيلا بقيدإ ةليبق هب تعع”و جف لك نم

 ىّراجي ال ناكو « ديحوتلا وأ مالكلا ملعو وحنلا ملع اهبالط هنع ذخأيل اهب لزني نأ هيلإ تبلطف

 هذيملت اهدوقي ناك مولعلا ضعب ىف تارظانم مهنيبو هنيب تثادح مث ؛ ةدم مهدنع ماقأو « امهيف
 ناسل ىلع ىللاعت ٍهلوقب نيدهشتسم ع هحامستسا ىلإ اوداعر دمحأ نب دولومو ىرديجملا دمحم
 فسوي هب باجأ أمب مهباجأف #نيتطاخل انك نإو انيلع هللا كرثا دقل مللاتؤ» : فسوي ةوخأ

 هنطوم ىلإ داعو . ب نيمحارلا محرا وهو مكل هللا رفغي مويل مكيلع بيرثت اله لاق ذإ ع هتوحإ

 ىف رثب ىلإ مهب لحرف اورثكو « كلمي امب محل دوجي مهب ايفر ناكو « بالطلا هيلع لاثناو
 اليل الو اراهن لغتشي ال ناكو « مهانكسل صاصحألا نونبي اوعرشف ع( تتاكجت . ضرأ
 ىف كلام نبا هركذ ام نيب اهيف عمج رارمالا ىمست ةموظنم وحنلا ىف هلو . مهميلعتب الإ
 - انب رم اي - اهفلأ :ةمدقم اضيأ وحنلا ىف : هلو ء رصم ىف تعبطو ليهستلا هلكو ةيفلأألا
 انئيدح ةمتاخ اهانلعج ىوارقشلا الب اهيف هذيمالت مهأ ةسردم وحنلا ىف هل تنوكتو « نيئدتبملل

 هذيملتو ةيبوقعيلا بقي دإ ةليبق ىلع اهيف بتعي ةديصق نم هلو . ايناتيرومب ةيبرعلا . ءاملع نع
 : الئاق ةيبرعلا ملع نم اهئانبأ ىلإو هيلإ ىدسأ امب رخافيو ىرديجملا دمحم

 املظأ سانلا ىلع ام ولجأ ىلايل اوركذاو ةبوقعي لآ ىنوركتت الف
 )اميه لك ىدراب ىقسأو ىردب لطاع لك مكنم ىلحأ نيحو

 . 74ص 00000 . تقطعو تلم: تنح 0)
 . اديدش اضطع ناشطعلا ٠ ميهألا )2 باتك هرعشسو لوب نب راتخملا هةمج رت 8 رلها 520

 ايناتيروم 8 ءارعشلاو رعشلاو ؟ا/ب اح طيس ولا

 ترا



 تالكشملا مكبالطل ىّلَح اوركذاو ليمج نم مكل تمدق ام دعب ىنوركنت ال مهل لوقي وهو

 هنم مهتيقسأ فيكو منك ملعلا ررد نم هي تنيز ام اوركذاو « تمهبنأو تبعصتسا ىتلا

 : هموقو هتليبقب ارحخافم لوقيو « فراعملا ىلإ مهكمظ هب اوعفطأ ام

 اردق قلخلا اذ لجأ مظتنم فاوشألا نم بكر نحنو

 اناقوت ىقلت نمو موي لكو اشم لك شّرَعلا هلإ بانك ولت

 اناش هل ىهوت نأ سانلا ٍردقت مل هرعت رادقألا همه كي نمو

 "انا امّسلا ماه اهنود ٌةَّمِه نمو ءامسلا ٌماه اهتود ةّمهو

 (9اناح ىَرّولا ىّصقأ ىلإ اًرْرُش ترظن ولف بولقلا اهنم تعي ةبيهو

 "'انال ةئوأ وذ نو ُنِيلأ الو عرج ةجلح نع ىنهِنهنُي الو

0 

 اناندا نود

 صخش ىندأ تود اردق ىانلا مظعأ لعجي ذأ هيف اغلابم ارخف هتايبق وأ هموقب رخفي وهو

 مهتعاجشب هونيو ؛ موي لكو ءاسم هنولتي هلل بانك ىلع نوبكم مهنإ لوقيو « ةناكمو ةلزنم مهيف

 هرصنت نمو « مهئادعا ىلع مهرصنت امئاد رادقألا نأ ركذيو « مهاقونتو مهرذحت لئابقلا نأو

نم تكلم ةبيه نوباهم مهو اناش هل افعضي نأ ليبق الو دحأ عيطتسي ال
 ىتح « ةفاخم بولقلا اه

 بلص هنإو « عزج اهديري ةجاح ءازإ هيرتعي الو « اعزفو افوخ كله ابضغم ودع ىلإ رظن ول هنإ

 كلذ لبق لب لبقو م 05٠18/ه 78+1١ ةنس ىفوت . نهاولا فيعضلا نيلي امنإ « نيلي ال

 ىريسألا ىدالبس نب (؟ )لمح

 نب مر ذملتت اماع ناكو « اراردم اثيغ ناك ذإ اميظع ادوج اداوج ئديس هوبأ ناك

 همزالو ىفوصلا ىتنكلا راتخملا خيشلا ىلإ هلاحر دشف فوصتلاب فغشو « هنارقأ ذبو ليلجلا دبع

 لوقيو . هقيرط ةفرعهو فوصتلا ىف عرب ىتح ادمحم هنب مزالف « اهبقع ىفوت « رهشأ ةتس

م ةياعرو ةميظع ةمعن ىف أشن هنإ ئديس نب دمحم نع ىطيقنشلا
 نإ لوقيو « ةميسج هدلاو ن

 هيف دشني « ةحفص نيرشع نم رثكأ ىلإ هتمجرت ىف عسوتيو « بيدألا ىوغللا بيرألا ةمالعل

 ةصاخو ةميدقلا رعشلا تاعوضوم نودٌّدرب نم اهيف رخسي هل ةديصق هدشنأ امو « هرعش فئارط

 ٠ ةيرعشلا تاقرسلا ةرثك مهيلع بيعيو رمخلاو ةأرملا تعنو رايدلاب ءاكبلاو لالطألاب فوقولا

 ةيقيرف الا لحاوسلا ىلع نيريغملا مالسالا ءادعأ دض داهجلل اهيف وعدي ةدصق هدئاعت نمو

 ل مااا

 ىطيقتشلل طيسولا ىديس نب دمحم ةمجرت ىف رظنا (4) . رع : ناد 01١

 . 185 (ةالص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلاو ١ 13ص . كله : ناجح . ابضغم : انه اررش (059

 . قمحر فعض : ةئول - ىنفكي : ىنهنهني (م)
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 ةنس ايناتيروم ىلع ةيامحلا اهضرف لبق اسنرف ةلزامل هموق بابش دعي ناك هنأكو « ةيبرغملا
 : الئاق مالسالل مهتيامحو هموت ةعاجشب رخفي اهيفو م 9.0١مه 01

 "اراَقُع اموطرتخ توملا معطو اباص ميلا نوري ٍنايتفو
 راع امهدوارُث نم اهيلع اوتاكف اضْيبا ةلملا اوُيحَأ
 «)اراصتق اًرامعأ نارقألا ىرت 2لاوط ةبرذم مهيديأب

 «ارابو وأ اًسيِدَج مهكرتتف  ارهق ءادعألا مزهت عومج
 اراذهلا قلخلا نم ىشخت الف اييقي ةقثاو هللا رصنب
 اراختفا الو مورت منغ >لف مارم هتملك ءالعإ امل

 ناديه ىف توملا امأ « هبارش قاطي ال ارم لذلا نوري ءادشأ نايتف هموق بابش نإ لوقي وهو
 نوراغيل مهنإ ىتح فينحلا نيدلا اوبحأ دقو . ةذل مظعأ وأ رمخلا ةذل اذيذل هنوريف بورحلا

 نارقألا كرت ٠ ةيضأم فويس مهيديأب لساوب ناعجشل مهنإو ع هتقوشعم لع قشاعلا ةريغ هيلع

 ىتح مهئادعأ ىلع رصنلا اودّوعت عومجل مهنإو « مهباقر نم عطقت امب راصق مراسأ نأ
 ىف نوقثي امئادو « رابوو سيدج لثم ةدئابلا مألا دادع ىف اوحبصيف مهرخأ نع مهوديبيل

 نوديري امنغ الو « امئاد ميوقلا هنيدو هللا ةملك ءالعإ مهدّصقو ع ادحأ نوشخي ال هللا رصن

 ةفلتخملا ءاهقفلا بهاذم ىلع نوفقي ءابدأ ءالمزل هتركاذم ةليوط ةديصق ىف ضرعيو . اراختفا الو

 هبربيسو ليلخلا لاوقأو ةيفوصلا قرفلا عزانمو ىنيوجلا نيمرحلا مانإو ىرعشألا ىبهذمو
 سيقلا أرما : نيروهشملا ةتسلا ةيلهاجلا ءارعش نوسرادتيو «ءووحنلا ىف مهريغو نييفوكلاو
 سيق ىشعأ : نييشعألاو رغصألاو ربكألا نيشقرملاو « ةرتنعو ةفرطو ةمقلعو ةغبانلاو اريهزو
 ناك امب ةمهم ةقيثو ىهو . ىبنخملاو ساون. اأو « ءالعلا ابو اراشب : نييمعألاو ةلهاب ىشعأو
 لوقي مث « نييسابعو نييمالسإو نييلهاج ءارعشلاو رعشلاو مولعلا نم ىناتيروملا بابشلا هسرادتي
 : هلئامشب ارخافم

 نيتلقملا ءام نود ىندجي ىنم برقلا ىف اًبغار كي ْنَمو
 ىنيبو ادبآأ هيي لصاوي 2ءىش سيلف ئالق رئوي نمو

 نيش لك نع هل ىضْغأ ا نيز لك ىطيلخ نم ظحالأ
 (4) نيعممملا مصأ ىَلأ ىَري ىتح ءاروعلا ىلإ ىغصا الو

 نيدُي نم ةيدلاب ىلامو ىزفتسمب لوهجلا لهج امو

 . ةدئابلا برعلا نم ناتليبق : رابوو سيدج () 2 موطرخلا . رملا : باصلا . ناوملا : ميضلا (1)
 : عمسمع ىتثم نيعمسملا . ةكيسلا ةملكلا : ءاروعلا (4) . رمخلا : راقعلاو

 . نذألا . ايام راصص : ميرلاو فيسلا هبرذ نم : ةبرنم )0

 هربا



 ةلص لك عطقي هضغب رثّري نمو « هينيع ءام نم هيلإ برقأ هدجي هدوي نم نأب رخفي وهو
 ةملك ىلإ ىغصأ الو « هنيشي ام لك نع ىضاغتأو هنيزي ام الإ ىقيدص نم ىرأ الو « هب هلصت
 ةقامح ىنزفتست الو « ائيش عمسا ال مصا ىناك - لاقت نيح - ىراو « دحأ نع لاقت ةكيس

 ةنس ىفوت « هناسل ىلع قفدتي رعشلا ناكو . اميمذ اسيسح الو ايس المع فرتقأ الو قمحألا
 . م ١مكالءاه ١41

 ءاجملا ءارعش مب

 دكي لو ح مهلئابف موصخخو مهموصح لع هل ويصيب | وناك ةيلهاجلا لنم ميدق نر ءاجشلا

 رادقمبو . تاسفانمو بورحل ارم لئابقلا نبي ناك ام ةرثكل ع ةيلهاجلا ىف بففيرش هنم ملسي

 نم اهب لزني امو اهراجه نوكي مهبقانمو اهناسرفو اهتداس رثامو اهداجمأو ةليبقلا فرش
 ايناتيروم ىف اريثك ناك هنأ نونظملاو « روصعلا لاوطو مالسالا ىف ءاجحلا اذه لصتاو « هماهس
 ةيداعملا ةلييقلا نأش نم صخي احاللس همادخستساو اهلئابقو اهرئاشع نب بورحخلا ةرثك (بسيسل

 رعشلا هباتك ىف هنم رثكي نأ بنجت هنإ راتخملا دمحم روتكدلا لوقيو . اهخويشو اهتداسو
 كلذب م رس مو رصاعملا ىناتيروملا عمتجملا ىف ةظيفحلا ةراثإ م اف وح أيناتيروم ىف ءارعشلاو

 نم ريبك ءاجه رعاش دنع ىتح « ةليلق ةلثمأب الإ هنم تأي ىل كلذلو « راتخملا دمحم روتكدلا
 روهشملا دمحم ىَبأ نب ىفطصملا وه ىرجهملا رشع ىناثلا نرقلا ردص ىف لوألا ليجلا ءارعش

 اديإ اجه حه هنأ ركذي مث « دحأ هنم اجن ام ءاجه ناك » : لوقي « ىسلجملا 0©2نيمفوب بقلب

 : اهعلطم ةئانط ةديصقب نسحلب

 ©0ثألا تلفاغت امل ْتَوَع ٌبائذ درَولا دَسألا رازي ال نأ بسحيأ

 . :٠ اهنمو

 ©90ذهلا هل ُدَشُي مهنم ىذلا لقمك 2ةمامع ٌدُشَي مهنم ىذلا ٌلقعو

 باتنإ ةليبق دنع اموي لزن هنأ ىطيقتشلا رك ذيو ع ةديصقلا نم ىرخأ اتابأ هيلإ فيضي الو

 : مهوجهي لاقف هب اوثرتكا الو هومركي ملف لوجنإ هل لاقي عضوم ىف
 "”ووجنإ برقب الو موي باتي ىدل هيف تمقأ ال ريراهدل رهد

 . خيشلا : ةمامع دشي ىذلا (9) . "48 ص ىطيقنشلا دنع هتمجرت رظنا )١(

 . ىضاملا نمزلا ىف رهدلا لوأ : ريهاهدلا رهد (4) . رقشألا : درولا ()

 ةرما؟



 يدل ماقأ لقو , لوجنإ ىف اهنزانمو باتنإ ةليبق دنع رهدلا ىدم ميقي نل هنإ لوقي وهو

 لاست تبهذ سانلا نأ نظو « ةمايقلا موي -- اديدش ائمظ هيف ءىمظ دقو -- هلوطل هلامخ اموي

 : اهوجهي -- اهدنع لزن دقو 0 كامي ىنب رئاشع ىدحإ ىادّوْدِإ ىف لاقو . هدحو ىقبو

 "جادو ىدل ةعيض 7 تب دق 2محجاد ليل ميهب ليل ابر اي

 ٍجاَجَم رثق ىف ةمقل ىلع ّدْغَر ىنهبن حابصالا اند ام اذإ ىتح

 لوقي وهو « بلقلا اذه ىف برعلا تاغل ضعبل ةأآك احم اميج جادوذإ ةليبق نم ءايلا بلقو

 دغو ههبن حابصلا برتقا اذإ ىتح « ىادودإ دنع ةعيضب مالظلا دشأ ملظم ميهب ليل ىف تاب هنإ
 . هثوسل هظفليو هيف ام حمي ءانإ رعق ىف ة ةغئاس ريغ ةمقل ىلع ميئل

 هئاجه نم ةعوطقم م ١77 /ه ١778 ةنس ىفوتملا ىبوقعيلا نومأملل ىطيقنشلا قوسيو
 ةدحاو اذي اعيمج اوراصو ٍنييبوقعبلا ةباصعو راتخملا ب قاقشلا عقو نيح نوب نب راتخملل

 : هلع "”لوسرلا ثيداحأيو وطسرأ قطنمب هملع انهوم لوقي هلو « هتمجرت ىف رم 5 هيلع
 ةليصفَم تيرد ول كَرَح ترثكأ

 ةنهوتل ىعسَت ىذلا الإ نيدلا ام

 37 نانويلا نع طبخ لك :

 اهب نيل انش ةعارت ين
 ةضراعم وا احسن دروت تنك نإ

 تتبث اهنوك نع ارصاق نكت نإو
 الو مولعلا كرد ىف كماقم ف رعاف

 03 قيفتسسا و رحلا لبق لصافملا راف

 0س ىدلا ٌرلاثأو ىبنل أ
 قلتخم نيدلا لوصأ نيب نس دق
 قفتساف كانهُبن ليولا كل النيد

 قسو ىرت ام رك ذاف ثيداحألا ىذل

 قرولا 7 ظافحلا هحرش ىوح- اميف

 ' ©©ِوَّشلا عساش اهيف ضامن نمل ضرعت
 نسحي ىتح لصافملا فرعي نأ هحصنيو « لصفملا بيصيالو رجلا رثكأ هنأب هفصي وهوا

 رطعلا هاده راثآو لوسرلا تازجعم نم هنيهوت ىف ىعست ىذلاالإ نيدلا ام هل لوقيو ء«زحلا
 نوعفادت كلذل « هتاسأردو نيدلا لوصأ ىف هب نوجرت ىذلاو تانويلا نع عدتبملا قطنملا اذه ال
 ثيداحألا تناك نإ لوقي مث . اراعشو مكل انيد اهنوذختتو ةيقطنملا سيلاططسرأ دعاوق نع

 رجعت تنك نإو « اهديناسأ قّسو كلذ ركذاف ةيورم وأ ةبوتكم بالطلل اهسردتو اهركذت ىتلا
 ضرعتت الو مولعلا ةفرعم ىف كماقم فرعاف اهحورشو ثيداحألا بتك ىف اهدنس تابثإ نع
 ملف ءاجحلا اذه ىف هدح زواجت نومأملاو . ةفلتخملا اهبتاوجو اهيحاون ىلع فقوو اهقمعت نم

 : هنيشيال وطسرأ قطنمب هباجعإو « نيدلا نهاو ناك الو ثيداحألا فيعض نوب نب راتخملا نكي
 جات » هنأب هتمجرت ىف ىطيقنشلا هفصيو . ةيمالسالا تائيبلا عيمج ىف ةماع هتسارد تناك دقف

 )١( رطعلا : قبعلا (5) . متعم : جاد . ةملظلا ديدش : ليلا . ملظم : ميهب .

 )5( ص ىطيقتشلا 7١7 . ) )0ىلا عسوتم هنأ ديري ةيحانلا : ةقش عمج : ققشلا

  5مولعلا . دسجلا ىف نيمظع لك ىقتلم : لصفملا .
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 نم ىقلتو « هتافنصم نم دافتسا امي ليزجلا لضفلا هيلع هلوالإ هدعب ملاع دجويالو ..ءاملعلا
 . (هثأدنتسم
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 ءاثرلا ءارعش

 حاونلاو تملا ءاكيو بذتلا ةروص : روص ثالث -ةيلهاجلا لتم- برعلا لع ءاثرلل

 ( هيف هيف يمحو ةليبقلا ةراسحت نايبل تملا لئاضف مسرو نياتلا ةروصو (ىبرقلا ىوذ نم

 اريثكو « دحأل ءاقب الو تيم لكلاف «اعيمج رشبلا هعرجتي سأك توملا نأ نايبو ءازعلا ةروصو

 ىثارملا تارشع اناقلت رطق لك ىفو رصع لك ىفو .ةدحاولا ةيثرملا ىف روصلا هذه طلتخت ام

 دمحم روتكددلاو ىطيقنشلا موحرملا اهنم ضرع دقو « ايناتيروم ىف ةريثك ىهو « اهتاثم انايحأ ل

 ليجكا رمعأ ىثري هكزار نبا لوق كلذ نم « اهنم ةلثمأ ضعب ضرعنو « تارشع راتخملا

 : ؟7ىزورتلا

 ©)ةُيراش شاع نم لك يفاعز ُضْوَحو 2 ةيراضم نوخت ال ٌبَْْصَع تولا ره

 ©هئٌئاجَن 0 قويسمو هيلإ ُقِباسف هودراو الإ سانلا امر

 ةيهار وه ام - ٌدْبال - هكرديو 2 بغار وه ام كاردإ ىتفلا بحي

 هبلاس توما نم ٍداع ٍةْجَف ىلع هّءاجف ةايحلا بوث سبال كو
 هبئاتكو هئالعأ اكلم الو 2 هّتكو هُحلع امنع ناص امو

 ( هيراضم هنوخت ال « ناسنإ لك ةبقر ىلع تلصم فيس توملاف « ءازعلاب هتيث رم ادبي وهو

 قباس « هودراو اعيمج سانلاو « هبراش دبال ايندلا رهظ ىلع شاع نم لك ٠ لتاق مس ضوحو

 توملا هكرديو هقيقحت يف بغري امب هايند ىف ناسنالا قلعتيو . هبئاكر هب ودعت قوبسمو هيلإ

 نوصي الو . هعلخيو هنع هبلسي توملا نم داع هرجفي ةايحلا بول سبال نم و « هبهري ىذلا

 فسوي نب دّمحأ ىضاقلا ىئريو . هبئاتك و هتايار كلملا نوصي الو « هبتكو هملع هنم ليلجلا حلاععلا

 : ؟”انبّوم هيف لوقيو ىنسحوبلا

 "”فدّسيو مهي ااميف انساربنو 2 انخيْشو ٌِصملا انيتفمو اناتف

 فشكي مث اهرارسأ نع ُفشاكُي امناك تالكشملا لي ريصب

 ©0فرطم وأ كلام اللوه امو هَهَتِفو ءاضتقلا فارطأ كّلمت

 مما

 . ملظي : فدسي . حابصم : ساربن (5) . ١5 ص ىطيقنشلل طيسولا (1)

 ىضاق : فرليم . سنأ نب كلام مامالا : كلام 8١ . لتاق مس : فاعز . عطاق فيس : بضع (0)

 . روهشملا ءاعنص . هبئاكر : هيئاحتنا . وادعت : بخت ه9

 . ١8 ص طيسولا (4)

 همه



 امنأكو « ةيملعلا تالكشملا تاملظ ءىضي ىذلا حابصملاو بيصملا ىتفملا هنأب هفصي وهو
 هنأكل ىّتح هماكحأ ىف ههقفو ءاضقلا ىواتن كلتما دقو « سانلل اهفشكيو اهرارسأ هل 00

 انبّوم هتمجرت ترم ىذلا ىلاديلا دمحم لوقيو . ءاعنص ىضاق فرطم وأ ةنيدملا ىتفم كلام
 : ©7لضافلا نب راتخلل

 )قدا راكفألا المت ةبيهو ىقتو ىدن ىذ ىعذوأ لع ىفه

 © افألاو قولا يبتلع ةصهو ىّدهو ةينابر هفراعم ىذو

 اقحتلا هب ْهَم بري ىَحْضَف هل  اعمتجا ةعيرشلاو ةقيقحلا ٌملع

 (0افدناو ضاف هوتأ هوفتْعم ام اذإو رخاز ملعو دوج رحو

 ©)قرط نإ فيضلا ميد ءهلالا اضر 2 ٌُهَنَدْيَوو ىوقتلاو ٌربلا هراعِش

 هتبيه المت « حلاص ميرك ءاكذلا داح هنإ لوقيو لضافلا نبا توم ىلع رسحتي ىلاديلاو
 عمتجا دقو « موجنلاو قفألا ولعت ةميزعو ىدهو ةيطِإ فراعم هل فوصتم , ناهذألاو نويعلا

 . دوجلاو ملعلل رحخاز رحب وهو « هذيمالت ىبري ناك امهبو « ةيفوصلا ةقيقحلاو ةعيرشلا ملع هيف
 ناسحالا هراعش « بئاج لك نم قفدتو هملعو هدوج رحب مهيلع ضاف هولئاس هاتأ ام اذإو
 نب مرح لوقيو . مركو دوج طرف : همداخ ناك فيض هب ملأ نإو « هلألا اضر هبأدو ىوقتلاو

 : ؟9ىبوقعيلا غفجأ نب دولوم ءاثر ىف ليلجلا دبع
 ©نبلاَو ةلازغلا رولا قراف الو ٌبكوك ًضقنا امو اًدولوم نرعتتأ
 ىلا اهتايا طارشألا تدبأ مو هني ضرألا اهلازلز تلرلز الو
 (ة)ا م تثدحأ ام ام رهذدلا تورص نك مهرومأ نع كيلا سانلا لغش امو

 ارْصَح الا قيطن ال ىتش لضاوف هبيخم دنع باغ نم تبيَغ دقل

 اربق هل ىردص ناك ىّأ تيل ايف هئاظع هوعدوأ ربقل ىّبرطو
 ضقني مل فيك بجعي هنأ هنزح نم غليبو هيلع عّجفتيو اًدولرم هقيدص بدني مرحو

 اهتامالعو اهطارشأ ةعاسلا تدبأ الو ضرألا تلزلز الو رمقلاو سمشلا رونلا قراف الو بكوك
 نع ميظعلا تيملا ىلع اكبلا مهلغشي ل سانلا نأ بجعي اك « دولوم ترم ىلع اعزج ىربكلا
 دحأ عيطتسي ال نم تبيغ اهنأ عم « ائيش تثدحأ ام هبئاونو رهدلا فورص نأك ٠ مهنوئش

 . 595 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا (5) . 54154 ص ايناتيروم ىف ءارعشلار رعشلا 01)
 . سمشلا : ةلارغلا (79) . مرك : ىدل . ىكذ ملاع : ىعذول (
 . ةعاسلا تامالع : طارشألا 00 . مجن : قويعلا (9)

 . هبئاونو هبوطحت : رهدلا بقورص 3( . هدوجح وبلاطو هولئاس : هومحعم 20

 . هتداعو هباد : هنليد (0)

 همك



 تيب وهو « اربق هل هردص ناك ول نأ ىنمتيو « هماظع هوعدوأ ربقل ىبوطو « هلضاوف ءاصحإ
 ىف املاعو ةقيرط خيش ناكو -- م 85١م/غه ١5514 ةنس ىفوتملا ىولعلا دمحم لوقيو . عئار

 : 2'لئاق ىولعلا ظفاحلا ادمحم خيشلا ايثار - ةغالبلاو ةيبرعلاو هقفلا

 (90نّمرألا ميلسلا كتليلل ىنثري دهسم باصملاو كنوفج ترهس

 دير قراف عوي كيبل يندد متم لعب . ٍءاسنخلا كل تثثرو

 دعصت اهنم فوَحجلا تاني تداك ةمدَّص ىداوف تمدّص ةبيصأ

 دلتم هكليم نم ىرج مظن اهناك دودخلا لع عومدلا قىرجو

 6 ٍقيرح اهتم  ىكاوجب امناكو اف ىدبك تعدصتو

 1 دهتاو كي متصلا هراهنو هليل هيلع ىكبو

 ىف عجفت لكو بدن لك امناكو , باصملا عم نيح نفج هل ضمغي مل هنإ لوقي وهو
 ممتم بدنو « رخص .اهيخأ ىلع ءاسنخلا عجفت نأكو («تارم غدل هنأكل ىتح- « هيف ناك تيم

 تلزن ىتلا ةييصملل اًراح اًءاثر ناك كلذ لك «ديرأ هيعخأل ديبل ءاكبو « ةريون نب كلام هيخأل
 تددبت « كلس اهناك هدودخ ىلع هعومد ترجو «دعصت اهنم هواعما تداك ةمدص هتمدصو هب

 هلوح نم عومجلا نإ لوقيو . دقوم قيرح هحناوج ىف امنأكو « هدبك تققشتو « هتابح

 ءىش لك نأ ركذي رمتسيو . اليل هدجهتو أراهن هموصو « هراهنو هليل هيلع ىكبيو « هيكبت

 نيمرحلا عاقبو فحصملاو ةاودلاو مالقألاو بتكلاو هدجسمو هءوضوو هتالص هيكبت « هيكيي

 عكرو اهيف هبر دبع هنإ - ريخألا تيبلا ىف اك - لوقي مث « اناكم اناكم اهددعيو ةرهاطلا

 ٠ (©|دشنم لاف دولوم خيشلا ىنري ىولعلا ىدمحم نب ودمحغو . ةعيدب ةيئرملاو . اليوط هل دجسو

 ٍدورولا مع ٍنرنملا درو 8 07 ل ٍدولخلا ىجارل ام
 دوحللا تايّئغم هس ( خيشلاو ةايحلا بيطتأ

 دوجمولا نيع ناسنإ ىلَوت ذأ ّ رابطصا نم 20 نإ

 ©ديرم لك يفي هام نم ديرم لك هرُخدَي ىلع د
 دودسملا هباب حاقفم ناك صيوع ملع باب دس 1

 ديزم نم ىغتيي ملعلا ىف سيل نأ ىلإ ٌعورفلاو لصألا مِلَع
 )١( ص اينايروم ىف ءارعشلاو رعشلا (4) . "01 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا 7١١ .

 . ناطيش : ديرم )6١( . دمرلا هنيع باصأ عم: دمرألا . عرودلملا : ميلسلا (5)

 . ةدشاس : دفح 85

 ع



 ؛ هبر ىلإ هحور ملسم توملا ضوح ىلع دراو لك ذإ « دحأ هلاني ال دولخلا نإ لوقي وهو

 ىربص ىنع ىّلوت دقو « دوحللا هتّييغو خيشلا تام دقو بيطت ال تحبصأ ةايحلا نإ لوقيو
 نوديرم همّؤي ناك ملع دوط هنأ ركذيو . ةحضاو ةغلابم ىهو « دوجولا نيع ناسنإ ىتقراف ذإ

 حاتفم ناك دقعم صيوع ملع باب دس اذإو  ديرملا ناطيشلا رفي هاقتو هامح نمو « توريثك

 هيف هقحلي ال املع ع ورفلاو لوصألا ملع دقو . هعيراصم ىلع حتفي نأ ثبلي امف دودسملا هباب

 ةنس ىفوتملا ريبكلا اًيديس خيشلا لوقيو . ىغدنتلا جبتدلا دمحم ىف ىرخأ ةيثرم هلو . قحال

 : ©7ةحلاصلا هجوزو ىتنكلا راتخملا ىفوصلا خيشلا ءاثر ىف م 1م6امك/ه 4

 "9ناوضّرلاو ميركتلا لماوهب 2نمحرلا ةفأر بئاحس تداج
 ")ناخيشلا اههاشح ًالحنيئَدَج يلع ىلا دولا ٍضحم يفصوبو
 “نائم دادجلا عّدبلا سبالمو  ةّمْحف ةلاهجلا كالخأو احال

 7نايصيلاو نايغطلا صياخأب 2سكَرَم ٍدعاوقلا ماهم نيّدلاو
 ناكرألا دّيشم ساسألا تبث مدهت دعب نيدلا ٌرانم ادغف

 ناوضرلاو ميركتلا رهنمب نمحرلا ةفار بئاحس امهيلع ىمهت نأب هتجوزو حيشلل وعدي وهو

 سبالمو « ةمحف ةلاهجلا ىجايدو ارهظ امهنإ لوقيو « امهيربق ىلع ىفلزلاو دولا ضحسمبو
 « تايصعلاو نايغطلا مادقأ نطابب سكرم هيلاعو دعاوقلا مدهنم نيدلاو « ىصحت ال ةثدحما عردبلا

 ىف ىنسحلا لينح نب دمحم لوقيو . ناكرألا عيفر ساسألا خسار نيدلا ٌرانم امهلضفب حيبصأف
 : افنأ روكذملا ©9ريبكلا اًيديس خيشلا ءاثر

 ”)اهباحتنا لاطو اهيقام تضافف اهبأصم لج ءاضيبلا لم ىرأ

 اهُيبش ىلوت امل اهدحاوب | هباصم َدْجَر خيشلا دقفب تساقو

 «اهبادحو اهطرغ ادادم تّدرت امنأك ىتح ضرألا ُهْجَو ملظأو
 اهّياضهو ةزتهم اهقهارش تحبصأن دالبا ٌراطقأ لرلو
 «"اهبابقو العلا طاطْمسُق ضوُقو 2 هتوصحو ىدهلا ٌماطأ ٌعرْعْرو

 تساق امنأكو ٠ فينحلا نيدلا ةعيرشل ريبك باصم اًيديس خيشلا ةافو نإ لوقي وهو
 اهضاير تدتراو ملظأ ضرألا هجو نإ لوقيو دحاولا اهدلو وأ اهدحاو تدقف ةديس نزح

 . مدقلا . 70١١1 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا 0)

 . 551 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا (5) . لياسم : لماوه (؟)
 . هتعيرشو فينحلا نيدلا : ءاضيبلا ةلملا 0 . نيربك : نيثدج ١9(

 . اهنابثك : اهبادح . اهضاير : اهطوغ(8) . ددرتتو رركنت : نائم (4)
 . ةريبكلا ةميخلا : طاطسفلا (1) >> نطاب : صمخأ عمج صماخأ . بورضم : ٌسكرم (ه)
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 لزاتم تعزعزو ايباضهو امابج تزتهاو دالبلا ءاحنأ تلزلزو « اديدش دوسأ ادادذم اهنابثتكو

 نع اريبعت ءائرلا ىف ةديدش تاغلابم ىهو . اهبابقو العلا مايحخ تمدهو هنوصحو ىدملا

 لحأ ءازإ اليلق فقوتنو .ىفوصلا خيشلا اذه ةافوب سانلاو رعاشلا باصأ ىذلا نزحلا ىدم

 . ءاثرلا ءارعش

 ىولعلا بيب دمحأ نب 20باي
 اظوحلم « هليجو هدلب ىف - ىطيقتشلا لوقي -  هِلإ اراشم اكسان الضاف املاع هوبأ ناك

 . دجنأو هركذ راغأ ىذلا دحوألا ملاعلا هنإ باب نع لوقيو . هليبقو هرشعم ىف ميظعتلا نيعب

 نرقلا ىتح ىرجملا نماثلا نرقلا نم ةيكلاملا ءاهقف مجارت ىف جاييدلا باتك لمكأ هنأ انب ٌرمو

 ىتح سانلاو بالطلل ثيدحلا ةءارق ىف هنع هبانأ - ايضاق ناكو - همع فك املو . رشع ىناثل
 لئاسم نم ةلأسم ىف هتمجرت ترم ىذلا مّرُح هلاخ نبا نيبو هنيب فالخلا دتشاو « هتافو

 لوقيو . اكسان اثدحم اهيقف ناكو « ءارعشلاو ءاملعلا نم ةفئاط امهنم لك ىلإ مضناو «٠ فقولا

 . م 1/866. /ه ١71/5 ةنس ىفوت « هاثر الإ هتليبق ىف هيلإ راشي نمم دحأ تام املق : هنع ىطيقنشلا

 : ىولعلا رابصلا نب ةمرح نب هللا ديع ءاثر ىف هلوق نمو

 باوثألا ٌرهاط سفتلا َةِرَن ايقنت ارب هلإلا دبع ناك

 بابشلا ناونع هم لتي ل ٌريثص وهو نوملاصلا بحص

 ("0بانّجلا ىذ هراجب اقيفرو هيو همم رب ناك

 «7ىياوج نهنأك نافج وذ  ٌعيبر نامزلا بَل ىف رهو
 بارحملا مئاق ليللاب وهو 2 اًملع سردي هارت موي لك

 نيلاصلا بحص « باوثألا رهاط رئاغصلا نع اهيزن ايقت احلاص ناك هّللا دبع نإ باب لوقي

 ةدشلا مايأ ىف . بيرقلا نع الضف ديعبلا هراجب اقيفرو هيبأو همأب اراب ناكو « هبابش ىف ائشان

 موي لك ىفو « ماعطلاب ةعرتم ضايحلاك عاصقب مهل هتدئام ظنكتو سانلل اعيبر حبصي بدجلاو

 نب دمحم ءاثر ىف لوقيو . بارحما ىف ايلصم هبرل صلخي ليللا ىفو املع سانلاو بالطلل سردي

 : ىنسحلا دمحإ

 . ديعيلا ديري : باتجلا ىذ (؟) طيسولا هرعشو باب ةمجرت ىف رظنأ 1١(

 . ةعصقلا : ةنقج عمج نافجلا . ةدش : ةبزا () 8.٠5 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلاو م4 ص

 . ضوحلا : ةيباج عمج ىباوجلا . اهلعب امو
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 )الد ىهر وأ اًوْجش كبلقب ىَمَر الف ام ضْراف ليمج ليلجلا لعف لعف :
 دا لضعم باصم ليل اذ اهب لست قلخلا ٍريخ ةبيصم ٌركذاو

 0لتر نوفاعلاو ريمون نبا 6 رست قومي 27 ىَدْوَأ ذإ 0 متين هلي

 (9الّخلا ىل ىفشي الو الاقم ىئْرَي 20نمل تكرت ام ىفاوقلا ىنتدعاس ول
 ةيسصم نإ لوقيو :( حرف وأ نزح نم ناسنالاب هل زني ام لكو هللا ءاضتتب اضرلل وعلي بابو

 نم هب لزي ام لك نع اهب ىزعتي هن درذ لك لج ميركل اذوسبا قا رش ريخ ىف ةمأل

 ءافش ةيطتسي لاف لاق أمهمو ع ع الاقم ٠ بدأت وأ ثارل لت م يفاوقلا هتدعأس ولو ٠ نافيضلاو

 : دولوم دمحم تنب ميرم هتجوز ءاثر ىف لوقيو ٠ هيلع نزلا ةرارح نم هنكي أم
 ("0اعنتكم بجنلا ىعاري هنم تاب دق اجه ام دعب نم هبوأت مه
 امَمُذ اهفارذت نم ٌببكست نيمو الب ٍةعول نم هب ذاوفلا ىّحْضأ
 5 ايكاب ,اسيبع لاو ال هل قحو و4 عميرم لع ىكيت

 0 مّصْعَألا 5 كولملا وعدي ام نميهملا لولا ىلإ اهاعد ىتح
 ايم سودرفلا ةّئَجج اهل ٌلعجاف ةدفاو كتفاو دق م يره براي
 اهيدلو تكرت دقو نيرشعلاو ةدحاولا نس ىف اهبابش نصغ توملا رصه باب ةجوز ميرمو

 لظو « اليلق هعوجه دعب هدواعي لظ امه نإ لوقي وهو عامهب فوغشم هبلقو دمحأو ةمطاف
 ( اراردم عمدلا فردت هني و 6 لّيبخ هتعول ا ةدشل هباصأ امناكو اهبررع ىف موجنلا ىعاري أ رهس

 هتبوبحم راوجب وهو ةريخألا اهتليل نم دشأ هيلع ناك امو عجوتيو راح ءا ءاكب ومنرم س ىكسير

 وعديو ةديصقلا ىف رمتسيو . نانجلا سيدارف اهلح دي نأ هير , هتجوزا وعديو : ةّيتفلا شوحولاو
 ةالص ىف نوملسملاو ءايبنألاو شرعلا ولماحو ةكئالملا اهيلع ىلصت نأو اهيدلوب فطلي نأ هللا
 . ريثأتلا ةغلاب ةرثوم ةيئرملاو ّ هاضقملل املستسم محجر تسيو 6 مارخلا هللا تب جاجحو ةعمجلا

 )١( نرحلاو ةرسم : ًالذج . انزح : اوجش .

 لضعم (؟) ١ بورغلا ىلإ الئام : اعنتكم (0) . هم ءرلا نكمي الوأ ديدش .

 دجولا رانل راعتستو شطعلا ةرارح : ةلغ عمج للغلا (4)
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 عيارارتصفل
 ءارعشلا نم ىفئاوط

 ١

 لزغلا ءارعش
 هقلعت فصت - دئاصق انايحأو - تاعوطقمو تايبأ نم ىناتيروم رعاش رعش ولخي املف

 ىف ىرذعلا لزغلا ءارعش لثم « هحيرابتو بحلا فصول شعي مل ارعاش نأ ريغ « هبابش ىف ةاتفب
 ىبأ نب رمع لاثمأ ميرصلا لزغلا ءارعش لثم وأ ليمجو حيِرَذ نب سيق لاثمأ نم ةيمأ ىنب رصع
 ةايحلا ىف ةدلاخلا بحلا ةفطاع ءازإ ىناتيروملا رعاشلاب ملت رطاوخ ىه امنإ « ىجّرعلاو ةعيبر

 ةليوطلا مهدئاصقل ميدقتلا ىف برعلا ءارعش نم مهفالسأ ةاكاحم ىلع ءارعشلا بادو . ةيناسنالا

 لزغلل انضرع ىف فقن نلو . بيسنلا نم كلذ للختي امو ناعظألا فصوو لالطألا ركذب
 ةدجوملا ريوصت لمح املقو ءامدقلا ةاكاحم ةلوام - هعئاو ىف - هنأل بناجلا اذه دنع ىناتيروملا
 هايإ دلو راتخملا دمحم روتكدلا اهبختتا ىنلا لزغلا راعشإ نم ةعيدب ةفئاط ضرعن امنإ ةيقيقحلا

 لزخلا ٠ ىف ةفيرط دئاصقو تاعوطقم هل دشنأ نممو ٠ ل ىف ءارعشلاو رعشلا هباتك ىف
 ")ةعراب ةديصق نم هلو ىدمخم نب دمحن

 اوماه ولو اومال اهب ميهأ نميف
 اهتحالما الول ْنَمِب ٌداَوفلا ماه

 مك ىغسم اهالا نم ىتلا كلت
 ىتترأو ليل نع ُمالخألا مان
 أمب لاصولا ناك نإ لصوب ىلل نم

 ىسسعف انل مايأ لصولا عنمت نإ

 اومال الل اموي اهب ميهأ نميف
 مالحأ مالشألا ىود سس تهفس :سام

 «0ءاقسأ نافجأل مقس نمو داب

 أومان نأ قاما قدلص أمو ىفوش

 مالحأ نابسولا ةئيس ىف هي ليت

 ومال اموي نتتافلا اهلامج اوأر ولو ىتيحاصب ىمايه ىف ىننومولي ىلوح نم نإ لوقي وهو
 نيذلا ءالقعلا لوقع تهفس ام هالولو اهنسحل اهب دارفل ماه دقو « مهمول نم اوفكو لثم اهب

 نم ىنباصأو نونجلا هبشي ام اهتنتفو اهيتفش لامج نم ىتسم ىتلا ىه كلتو . ابحس اهب !وفغش

 ' , قشاع هنأل دّهسم قّروم رهو ءالخألا مان نأ بجعيو . ماقسألا نم دحي ال ام اهنافجأ مقس

 )١( ةدش رأ . 11 ص انايروم ىف ءارعشلاو رعشلا .
 ) )0نونجلا نم فرط: ممل . اهيتفش ةرمس : اهل
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 اهاري مالحألاب ههبشأ ام لوقيو « هتبحاص لصو ىنمتيو . مان نإ هقشع ىف قدصي ال قشاعلاو
 حمست ىرخأ مايأ ىسعف لاصولاب حممست مل انل مايأ تناك نإ لوقيو « هساعن ىف نائسول

 ىنسحلا دمحم نب (ا)راتخملا لوقيو . ةمجرت هل درفنسو ةبلط نب دمحم هرصاعي ناكو . ءاقللاب

 : ىرجملا رشع ثكلانتلا نرقلا ءارعش نم

 اوفقو اهنيب اوكباف لزاخلا ني اوفقي نأو اوكيي نأ تنييحنا نش

 فرس ىوحلا ريغ ىلع ءاكبلا لي 2 فرس الو ٌراع اهب ءاكبلا ىف ام
 (فكت اهدعب راد أ ىفف اهيف ةفكاو نّْيَعلا تاربع نكت مل نإ
 فشكنيو ارولط ىفتخي اهئأسنإ  اهترْبَع ضيف نم تحرب ام ُنيعلاو
 "9ْفَدَّه اهظخل ئَمْهسل بولقلا نإ اًضَرَع اهظحل ْىَمْهَسِب بولقلا ىمنعت
 اوكبيو بكرلا اوفقوتسي نأ مهتابوبحم رايدب اولا اذإ نيبما ةداع نإ هبحصل لوقي وهو

 نإو ليست اهراد ريغ زاد ىأ ىفف « ىتاربع ليست مل نإو « ىتبحاص لزانم ىف اوكباو اوفقف
 بولقلا بيصتل اهنإو « فشكني ةراتو « ةرات اهءارو ىنيع ناسنإ ىفتخيل ىتح ىمهتل ىتاربع
 ىنسحلا لبنح نب ©9دمحم لوقيو . فده ال امئاد بولقلا ناكل ىتح دصق نود اهظحل ماهسب
 : م 886١/ه ١705 ةنس ىفوتملا

 ١) يلسلاك ىنتيبت اهاأوه نم اسوعك ىداؤف تعرج نم كلت ”ميكح 1 لصضقولا َلبَح تمّرص ١ ىنيع مونلا ى ٍرْجهاَو عمدلا ىبكسإ

 هولعلا بالطال عييُسلاب ىماقم نأ نونظلا نظت ال
 مياكلا ىاشح نم دجولا بهل ىفطاف اههار نم نيسع ىرار ميشلاب ىيتشل اهلذقب ائنَع هت ةكيرتل لب

 0 لمحت ىتلا ةيبرغلا حيرلا حاورتسا لجأ نم وه امنإ « اهب افوغش ناكو « مولعلا بلط لجا و عوبتيلاب اهراوج ىف هماقم نأ دحأ نظي ا نأ ىغبني هنأ رك ديو ٠ غودلملاك ليللا لاوط تيبي هتلعج اهبح نم اسومك هتعرج اهنإ لوقيو « لصو نم هنيبو اهنيب ناك ام ميكح مأ تعطق دقف « انارجه مونلا رجهتو أراردم عمدلا بكست نأ هنيع نم بلطي وهو
 ايانح- ىف ةلعتشملا دجولا ران ءىفطيف اهار نم نيع ىريل وأ اهب ىفتشيف ميكح ما رطع ا

 . لزغلا ءارعش ضعب ءازإ اليلق فقوتتو . هئاشحلا
 001011 ا

 . ٠١6 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا (1) . ”٠١7 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعش 0( 1 , ثهلاو ىلا ١
 تعطق : تمرص (©) . ليست : فحت تفكو رم ادمخاو (*)
 . | 3550 يحسم (؟ ]
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 ىلسملا 00 وحألا

 نيب برحلا تعقو الو « ةغللاب اماع قالخألا نسح ناك ء ىنسحلا لوحألا هللا دبع وه
 ع نييولعلا دض ةريثك اراعشأ اهيف مظنو  هفيس مهعم لسو هم وق ىلإ اهيف زاحنا نييولعلا نيبو هام وف

 هل كشنأو : ارمهأه 0 ةنس اهكراعم ىدحإ ىف لتق ىتح هحالس الماح لاز امو

 : هلوق اهنم ةفلتخم ةيلزغ تاعوطقمو دئاصق راتخملا دمحم روتكدلاو ىطيقنشلا
 جادحأو ٍراوكأب ىّرامملا اردت

 ةلطعم ارك مهرود

 اهدهعمب اوناب نم ٌراثأ حولت
 مهنيس رعشأ ملو تملع امف
 ةمعانب انع تأل ٍسيِعْل ّ

 تحبصأف

 ٠١ ءاسنلا نيهعمو ليحرلل لبالا أود هتبحأص لهأ نإ لوقي لوحألاو

 ع ليلا وليل تحت تحت اوجلدأو

 ٍجاَمَت و هَ دوربلا لفم
ّ 

 (©ِساحش نابرغلا نم ِنْوَجِب الإ
0 5 5 6 1 5 

 ""جانغم نيلججحلا ةناير ءاديغ

 ِ جداوشلاو لاحرلا ىف

 ريغب ءاكب هتامامحو ليدل اهيف ىكيي ةيلاح ميخرود تحبصأو عالظلا كي كش ليل 2 اوراسو

 . طوطخخو موسر نم اهيف امب جاسن اهنيز بايث اهنأكو رايدلا ىف مهراثاو « نجشلاو دجولا
 اتع تدعب لبال اكاله لوقيو . داوسلا ديدش بارغ بيعن الإ مهدعبو مهنيبب ىنملعأ امو
 : لوقيو « ائسح اهديزي لالد تاذ نيلاخلخلا ةئاتمم ءانسحب

 اَسرُم ىّرللاب ىدْعُس ٌدهاعم تسمأ
 ةسنا ءاروح .اهب .ىنترواح ّ
 اهببخي ال ىّدعسو ىدعسب وهأ

 تسبتقاف نيعلا اهيف دم نم ءاضيب

 تعِطَق فسوي ىلاهأ اهارول لب

 ة0اَسمو ةركب ىدارغلا قدو بوص نم
 ")سن اقطنم هترواح 07 عارغ

 الخلا نم ايْخَت نيديرلا مس
 اسّيَقلا ركذا اهاتس محرم ىجّدلا تحن

 راطمأ نم اهيلع بكسنا ام لوط نم ةيفاع تحبصأ هتبحاص ىدعس رايد نإ لوقي وهو
 تتناك نيح اهثيداحابو اهب هسنأو ءانسحلا ةقيطللا هتيحاص ركاذيو 6 عاسمو احابص بحيسلا

 )١( 4ص ىطيقنشلا هرعشر لوحألا ةمجرت ىف رظنا ٠
 ةفلتخسم عضاوم ىفو ىلل؟ ص راتخملا لير روتك دلاو .

 ) )0جادحألا . لاحرلا : راوكألا . لبالا : ىراهملا :
 داوسلا ديدش : ل اليل !وراص : اوجلدأ . جداوملا .

 : جاش . اهنّرح : . مامحلا ركذ : ليده (59

 . نزحلا ريثك

 رثكي جاحش . : نوج ٠ مهدعبي : مهنيس (1)

 : حايصلاو بيعنلا نم

 : نيلجحلا ةناير . ءانسح : ءاديغ . لبالا : سيعلا (5)
 . لالد تاذ : ج انغم . نيلاخلخلا ةعابم

 . بحسلا : ىداوغلا . رطم : قدو . ةيفاع : اسرد ()

 : ءارغ . لامجو اهينيع ىف روح تاذ : ءاروح 490

 . ءاضيب

 . نييجعملا : نيديرملا . اهعدخي: اهببخي (8)
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 سبق امنأك رعشي اليوط اهيلإ رئر نم نإ لوقيو « ن ؛ نيالا نيبجمعملا الكب ةهبأ ريغ هعم وهلت

 : لوقي . اهب اناا يول 57 فسوي لامج | ورصبأ نسح نهيديأ

 رظنلا ة ةلج مهنم' رونلا ىتنث الإ اهتنجو ثوءارلا بقري ال هَ

 كرمت انس مأ ٍنْيَجَل فيرص نم مأ يكرم ٍردَش نم ئه له رت م

 رفخلاو للا مسو نيذ نمو اذ نم اههّريمي نأ الإ ”سبالت لك

 هعوطس ةدشل اهيلإ رظنلا ةدح اهرون فرص الإ ةرينلا اهتتجو نورصبملا قمري ال ءاضيب ىهف
 نم 7 بدذ علت نم ةيكرم ىب له رع” رص افي  سسمشلا و عوطسك

 , ءاهبو انسح اهناديزي نيذللا

 ىبوقعيلا ةيلطلا نب (')دمح

 نب هللا دبع نب نوع ةلالس نم اهفيرو سريت ىعارمو طيقنش ىف مهتليبق وأ نييوقعيلا ةريشع
 ةسردم محل تناكو « ةيوغللاو ةيهقفلا مولعلا ىف قمعتلاب نويبوقعيلا زاتمار : بلاط ىأ نب رفعج
 هدجو رعاشلا وبأ تاكو « ءاضقلا اوثراوت ا اهيف سيردتلا اوثراوتف « مولعلا هذه سيردتب ىنعت
 عبسلا تاقلعملا ذئنيح بالطلل سردي ناكو « هتيبرتب هوبأ ىنعو « ملع تيب نم وهف ' نيسودم

 ىذ ناويدو « ةمقلعو ةرتنعو ةفرطو ةغبانلاو ريهزو سيقلا ءىرما : ةتسلا ءارعشلا نيواودو

 ىشعألاو خامشلا ناويد ةبلطلا نب دمحم لاثمأ نم نوهباتلا بالطلا كلذ ىلإ فاضأو . ةمرلا
 اريظن هل دجن داكنال الثمت ىمالسالاو لهاجلا رعشلا ةبلطلا نبا لثمتو . ءامدقلا نم ام*ريغو
 رقت كنأكو هررقتو « ةماع ةيبرعلا ءارعش نيب نكي مل نإ لقألا ىلع ةيبرغملا دالبلا ءارعش نيب
 امهبارضأو خامشلاو ةراح نب ثراحلا لثم نم ةبيرغلا ظافلألا مادختتسا ىف نيطرفمل ةيلهاجلا ءارعشل
 هبشت تناك اهتكيب نأ ايناتيروم ءارعش نم هريغو ةبلطلا نب دمحم دنع كلذل بهو . نييلهاجلا نم
 ةيعارلا اهماعنأو اهلبإبو « ثيغلا طقاسمو ىعارملا ءارو لّحرلا اهلئابقبو اهيراحصب ةيلهاجلا ةغيبلا
 امو . اهولياز مث ةرتف اهب | وماقأ نمل اراثأو ال ةلطأ دجن ىعارملا ىف ةعقب لك ىفو ةنجالا اهرابايو

 عقاو نم ادمتسم ىناتيروملا رعاشلا رثكي كلذك هتقان ىلع زوافملا عطق نم لهاجلا رعاشلا رثكي
 اعضوم كرتي ال ةبلطلا نب دمحم داكو « نييلهاجلا ةايبح عقاو نع فلتخي هل ىذلا هتايح

 ع هرعش نم اريثكو اعيمج هتاضراعم هباتك ىف دشنأ دقو . هضف عطق : نيجل فيرص . بهذلا عطق :رذش 0

 . اهلدعب امو 8ث ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا عجأرو َ ع وض : اتس

 35 ص ىطيقنشلا ةيلطلا نب دمحم ةمجرت ىف رظنا 30

 ل



 : هتبوبحم تانعاظلا نيبو « نعظلا ةريسمب اليوط ىنغتو . هب ىنغت الإ اهفيرو اهيعارمو سريت ىف
 . اهرامح عم ةيشحو نتأو ماعنو ءابظو رقيو ليو ليإ نم ءارحصلا تاناويحب اليوط ىنغت اك
 امنأكو « ايناتيروم ءارعش نم هريغو ةبلطلا نب دمحم اهلثمتي اهريفاذحم ةيلهاجلا ةيوارحصلا ةايحلاف
 نييباحصلا روث نب ديمحلو خامشلل نيتديصق راتخاف هرعش ىف هتيوارحص ىدم تبني نأ دارأ

 . ةعئار ةضراعم امهضراعو اهنعظو اهتاناويحو ةيوارحصلا ةايحلا فصويو بيرغلاب ناظتكت
 ؛ اهيف بيرغلا ةرثكل دئاصقلا هذه نم هلزغل ةلثمأ قوسن نلو « ىشعألل ةديصق ضراع لملابو
 : ةدبالا ةيوارحصلا ظافلألاب اهلتمم همظني ام نيّحنم ىرخألا هتايلزغ نم ةلثمأ هل قوسن امنإ
 : نينمُؤم لا مآ اهيمسي ىتلا هتبوبحم ابطاخمم هلوق كلذ نمف

 02 طهاوت نيسمؤملا م تطش  امدعب تلجت ال دلجتلا فك

 ")اهاريو مكنم ىسفن فش دق 2 ىذلا وكشأ امثير اليلق ىجوع

 اهافش - يتددر ول - ىسفنل اهيف ةّيحت ٍسْدَدَر ول رض ناك ام
 ")هاو انم لقو ٌغادولا اهنم ىّوْنلا موي انل ىيَل ال اًماو

 اهاقل ُنوكي ىتم نيقشاعلب 2 ٌلّكوم قارفلاو 'ىرعش تيل اي

 ول ىنمتيو « رادلا دعبو ىّونلا اهب تلغوأ امدعب ربصلاو ىسألل دلجنلا فيك لوقي وهو
 هيحت مو اهايح هنإ لوقيو ع اهبحم همسج انضو هسفن فوفش احل وكشيل اليلف هل تفقو تناك

 أينمتمه رسحتيو قارفلا موي اهعادول عجفتيو « ىملالا نم اهيف مرطضي امث هسفن تفشل هتيح ولو

 : لوقيو . قارقلا اذه دعب اهواقل

 (©9الذملا كرفت ىتالذاع ىرأ الو الس نينمؤملا مآ ركذ نع بلقلا ال

 البخلاو محلا ىلع ديزي الإ 2 الذع نمو وحلُي نم مول ىرأ ال لب
 اللطلاو مسرلا أهنع تلواسو الإ الط الو امسر ىرأا ىنارأ الو

 المألا لين اهنم لولا ليتو | ًالدب اهب ىنأ الاتأ ىتلا ىه

 انونجو امه هديزي امنإ همولي نم مول نإ لب « تامئاللا هتمال امهم هتبحاص ولسي نل وهف

 لك يو . عاقبلا عيمج هيلع المت امنأك اهنع هلأس الإ اللط الو امهر ىري ال هنإ لوقيو « اهبحب

 : اهيف لوقيو . هايند ىف هلمأ لين اهلصو لين ذإ احل الدب اهب ىغيي ال هنأ

 . بجعلا ىفر عجفتلا ىف لاقت ةملك : اهاو (9 قارفلا : ىوتنلا . ربص ىف لامح-الا : دلجتلا ١(

 . تالذاعلا هنمو « موللا : لذعلا (4) . دعبلاو

 . اهلحن : اهارب . ىليمو ىفقوت : ىجوع (؟)



 ِناّمسح نم باسْحأل تاوذ م ناسحلاب ميم ىسبلق كِإ

 0اناب 0 اهنأك ىنشت 0 دور قاسلا ةلدح ءاضيب 0ك

 'ةاحبرملا لفكالق تطانو ردلاو َرْذَسلا اهرخن قوف تلعج

 0اس ىف بورعلا نينمول ماسك تدجو ( نإ أم ىنأ ريغ

 (©9نابهّرلا خياشم ىَّبصأ نا ههرلا هل ىغصا ول قطنم املو

 ( ةيطيقنشلا ناسح ةليبق نم بسنلاو بسحلا تاوذ ناسحلاب فوغشم هبلق نإ لوقي وهو

 اهرحن قوفو « هترجش ىلع نابلا نصغ ليامت ليامتت ةئتاف ةباش قاسلا ةئلتم اهنم ءاضيب ةاتف لكف

 ول ىذلا ليمجلا قطنملا تاذ ةليمجلا نينمّوملا مأ نهتتتافو « هدئالقو ٌرلؤللاو بهذلا روذش
 . ةريثك تايلَرَع كلذ ءارو ةبلطلا نيالو . اباجعإ اهيلإ اولامو مهابصأل هيلإ عمسلا نايهرلا_فهرأ
 . م 18655/ه 1١١/ا ةنس ىفوت دقو

 ىلضافلا ؟27ىوقي

 نيلزغلا ءارعشلا نم ةفئاط ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا هباتك ىف راتخملا دمحم روتكدلا ركذ

 ىسلجملا ددجملا لثم ةيلزغ تاعوطقمو دئاصق نم محل امو ىرجحلا رشع ثكلاثلا نرقلا ىف

 , ركباب نب دمحمو ىولعلا ىداحلاو ىنسحلا دمحم نب راتخملاو ماسلا نب دمحمو ىبوقعيلا نومأملاو

 /ها 8.7 ةنس ىفوت هنأ هنع ركذ ىذلا لضافلا ىوقي ارعش مهدوجأو مهلضفأ نم لاقو

 ىف لزغتي امهالوأ ىفو « نيتيلزغ نيتديصق هل دشناو : عوبطم قيقر رعاش هنإ لاقو م5

 : ادشنم ىميلس هتبحاص

 اهاسنا اهني ىني نك  اًدوهع نأ نولهاجلا معز
 اهانيو امّسلا ني نمو ال ىمّيَلُس ريغ دادولا تحدم وأ

 (لاهادع ام لجأ اهاقل نع ىنادع نكلو ال ت يخت اه 7

 ")اها ديلجلا اهزاتجم يع - اهترظن نإ - باهت را

 اهامج تلد ىتح ىميلسل ىطختأ املوه تمّشجن

 اهخنيراتو هتافو ىف رظنأو اهدعبامم 44ص ايناتيروم .. ةليمج ةباش : دور . ةعاتمم : قاسلا ةلدح (1)

 ./4 ص : تطان . ءىلاللا : ردلا . بهنلا مطق : رذشلا (؟)

 . ىتلغش : ىنادع (3) . ءارمحو ءاضيب ةميرك ةراجح- : ناجسرملا . تقلع

 اهيف طقسي تازافم ديري ىوهم عمج : واهم (90) . ةفيطل : بمول رش 000

 ةقشملل لمحتملا : ىوقلا ديلجلا كلهيو ناسنالا .ىوملا فلكتتو ىباصتت نابهرلا خياشم لعج:ىبصأ (؟)
 . اليل ريسلا : ىرسلا . ربصب ىف ءارعشلاو رعشلا ىكلضافلا ىوقي لزغ ىف رظنا (5)
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 وأ دوهع نم اهنيبو هنيب ناك ام ىسن هنأ اونظ اهل هبح ىدم نوملعي ال نم نأ ركذي وهو

 . ريغت الو ال ادهع ثكن ام هنأ اهبكاوكو أهم وجنب ءامسلا نيز نمب مسقيو ىرحخأل هبح حنم هنأ

 ءىرجلا ديلجلا باهي , ةكلهم تازافم نم اهئاقل نود موقي امو اهلغش ام رطخأ اهنع هلغش امنإ
 لخد ىتح ىرخأ ىلإ ةزافم نم ايطختم اهلوه لمحت دقو « اليل اهيف ريسلاو ىرّسلا رباصلا
 : لوقي ؛ اهامحو اهرايد

 ©)هاَرْيو اهرشن بيِط ىَجُّدلا ىف اهيلع لف اهتزيمتو

 اهالَع ىنالع امو اهاقِل نم موجوو ةباهم ىنتاعف
 اهاتأ ْنَِمَع ثيدحلا نورشني اًسان تيبلا ىف نأب تراشأو
 ")هاقلأ لضْحُم ًءايهد لبق حنت تلاق ُتْلَصَو اَيأل تلق
 "”)ههاصع ْتقلُأو اهلثم دعت ال ْتلاقو ثيدحلا اننيب افصو
 (©9هانج َّلَمُي ال ثيداحأب وهلن ليلا ةهِيقِب انتي مث

 : اهليخالخو اهرواسأ تاوصأو ٍاهرطع بيط ليللا ىف هلدو ىميلس نع ثحب هنإ لوقت وهو

 ربخلا نوعيذي اسان تيبلا ىف نأ هيلإ تراشأو . موجوو ةباهم امهتلع ايقالت امئيح امهنأ رك ذيو
 ةيحان مزلا : هل تلاقف كيلإ تلصو ىتح قاشم تلمحت دقل اهل لاقف « مهاشختو اهاتأ نمع

 هل تلاقو امهنيب اًمصو ثيدحلا اهعزانو « اهنم ةاجنلا عيطتسا ال ةيهاد ىقلأ نأ لبق كرهظت ال

 , هنيب راوحلا اذه لثم ةسلس ةديصقلاو . ىتش ثيداحأب نامعني ليللا ةيقب اتايو « اهلثم رركت ال

 : ةيناثلا هت ليصق ىف لوقيو . ىميلس نيبو

 (”)اهيهأ روحأ لك نم ىنما وك املا ىلع اهيف ىدلا ىناقس ناغم

 افَع امو طق فني مل لزنم اهل اًشحلا ىفل ٌءافع تسمأ نش ىرمعل

 (90اَمقرَق نميهملا بص اهقايرتب امنأك ٌرغأ ولجَت ةدهانو

 "'افصلاو ةحالمل ءام اهِتبلو  اريحتم ىرج دقاهيتنجو ىلع
 لك نم ىنملا سوثك - ءىماظ وهو - اهيف رهدلا هاقس املاط لزانم وأ ناغم اهنإ لوقي

 هتبحاص لزنم نإف الالطأ تحبصأو تفع دق تناك نإ اهنإ مسقيو « ةنتاف رصخلا ةرماض ءاضيب

 جزتما امناكو قرشم رغث نع ٌرتفت ةباش اهنأب هتبحاص فصيو . ادبأ وفعي ال هاشح ىف اهرادو

 اهيتنجو ىلع اقرقرتم ىرجي افصلاو ةحالملا قنور نإ لوقيو « ةركسم رمخب اهقير باضر

 . ةليمجلا اهتبلو

 )١( رعشلا ةرورضل ةفصلا ركذ . رماض : فيهأ (©) 2. رواسألاو ليخالخلا : ىربلا . اهرطع : اهرشن .
  (37ةيهأذ : ءايهد ٠ لضعف ٠ ةباش : ةدهات 59 . ٌةليدُس ٠ ضيبأ أرشت ديري ضيبأ رغأ ,

 )4( ردصلا نم ةدالقلا عضوم : اهعبل م0) . واحلا رمشلا : ىنجلا .
 6و1



 فوصتلا ءارعش

 : نايهذم هيف عيشي ناكو « اعيمج ةيمالسالا ميلاقألا هتفرع اك فوصتلا ايناتيروم تفرع
 ىنس بهذمو (؛ مهيف هلولح اضيأو هيف ءانفلاو هلل عم داحتالاب هباحصأ نموي ىقسلف بهذم

 ىعيبطو . ةقداص ةبحم هتبحمو هلل قيمعلا صالخالاو لفاونلاو ةينيدلا ضئارفلا ءادأ دنع فقي
 ىلإ برثأ ةشيعم نوشيعي لب نوفسلفتي ال مهنأل « لوألا بهذملاب نويئاتيروملا قلعتي ال نأ
 ميلاقألا ىف هيقنتعم سفنو « دحأ مهدنع ىفسلفلا ىفوصلا بهذللا قنتعي ملف « ةرطفلا
 ىدذلا امن « ةيبرع ةكيب ىأ ىف ةماع ةجوم حبصي مو اًدارفأ امئاد اوناك ىرخألا ةيمالسالا

 ىرجملا سداسلا نرقلا ذئنم قرط هيف رهظت تذحأو « ىنسلا ىنوصلا بهذملا كلذ هل حبصأ
 تعاشو 1 ١١"/ه ه"١ ةنس ىفوتملا ىناليجلا رداقلا دبعل ةيرداقلا ةقيرطلا اهمهأ نمو

 ةقيرطلا اهنم مهأو . انايحأ اهخيشب نوديشيو اهنوركذي ايناتيروم ءارعش دجنو « برغملا ىف
 اهمخنويش رشتنأ دقو م 7١؟هم68/ه "505 ةنس ىفوتملا ىلذاشلا نسحلا ىبأ ىلإ ةبوسنملا ةيلذاشلا

 أمهنم عسوأو ( ةيرداقلا ةقيرطلا نم ايئاتيروم ىف اًعويش رثكأ تناكو « ةيبرغملا دالبلا ىف
 ءا/ما1هه .١١7 ةنس سافب ىفونملا ىناجيتلا دمحأ ىلإ ةبوسنملا ةيناجيتلا ةقيرطلا اعيمج
 اهب نوديشي ءارعشلا نم مهدجن نم ةرثكل اًمساو اراشتنا ايئاتيروم ىف ترشتنا اهنأ ودبي ذإ
 اهونم ىولعلا هللا دبع نب دمحم لوق كلذ نم ء اًراح اًعافد اهنع نوعفاديو اهسسؤمبو

 : "7هتيالوو هتقيرطب

 مكيلاو راونألا م ثيب 8 ةلئاسر بحصاو ُةّرهاوج غعلاط

 مّلع ىلع ران ىَجّدلا ىف ىّرت 5 02اهملاعم تحال هالو ذجت

 ىف ارقي ىذلا هدُرو هرهاوجب ديري هلعلو ةيفوصلا ةعزنلا ىف هل لئاسرب ديشي وهو
 . لاع لبج ةمق ىلع ران ءاوضأ عيشت 5 قافالا ىف هل تعاش ىتلا هتيالوب هونيو ٠ حابصلا
 دض هنع اًعفادم هل رصاعملا هفلاس لثم هتقيرط عابتأ نم وهو « ماد دمحأ نب هللادبع لوقيو
 "!هتقيرط موصحخ

 لدقتعم خيشلا لامكل يىننإف اًيرتمم ناجيتا بهذم ىف ناك نم
 دشر هلك قحم مالك ٌرظني اهب َدانأ ىتلا بتكلا رظني ْنَم
 ْددَعلا مهنم ارصَح ٌدملا ىلع ايعأ دقلف هدْرو اوطاعت نيذلا امأ

 . 585 ص ىطيقتشلا (5) 000000, #7 ص ىطيقشلا 0)

 ” ل



 هلئاسر ىف رظني نم نإ لوقيو هتيبطقو ةيفوصلا ىناجبتلا دمحأ ةمامإ ىف نيدقتعملا نم رهف
 نوءرقيو هتقيرط اوقنتعا نم نأ ركذيو « قحلا هفوصتو هتدصو همالك ةعور فرعي هتافلؤمو
 . (7 ىولعلا ليلجلا دبع نب دمحم لرقيو . ءاصح لاو لعلا مهتوفي هدرو

 دج مو نيرككل هنع بيجنر انيس دمحأ قيرط ةامح ا

 ةغما دلأ ججحلاي اهنع نودودي قير ةارح مهنأ ىناجيتلا هُححيشو هسفن نع رك ذي وهو

 ويش نم نييناتيروم ناخيشش ءازإب كايلق ففنو . ةيراض باغ دوسأ أهلمحن ةعطاقلا فويسلابو

 . فوصتلا

 ىتنكلا 2 2راتخملا

 ناك د : هنع ىطيقنشلا لوقي « ناوريقلا ةنيدم سسّؤمو برغملا ىلاو عفان نب ةبقع ةيرذ نم

 تابتاكم امهنيب تراصو كلذ نع عجرو . هبلسي ىتنكلا خيشلا نأ نم هغلب امل هيلع ريكتلا
 « ءاملعلا نم ءايشأ هيلع ركنتو الإ ىلو دجوي ال هنأ ىلع ه : ىطيقنشلا لوقيو « تافطالمو

 نب دمحم لوقي هيفو « هلضف هل نيبتي اهريغ وأ ةيفوصلا قئاقتللا ىف تناك ءاوس هبتك ىف رظن نمو
 : نيمآلا

 عئاذو ,زئاف رمألاو ٍ ىفطصلا نع . اناث سانلل شرعلا وذ هجر خأو

 ىأ هلئامي ال ءاذغ ةينابرلا فراعملا نم هيلع دوهعلا نوذحأي نيذلا م نيريثكلا ةيديرم ىذغي هنأ

 ىلإ وعدي هلو . م 1811/ه “5*١ ةنس ىموت دقو . ةيفوصلا قرطلا خويش نم خيشل ءاذغ
 : ةرحخ ال ادا دعتسا حاصلا لمعلا

 (©9نالسك مزعلا نإ مزعلا مّمصو ١ ْنانْسَو بلقلا نإ كتوفج ظقيأ
 "نانح رارخأ ْ بييلل ١ اردتبم كرا 0 ف وش دجو

 ناولأو لاكشأ دامك نع | ةقتفم ا كمو ٌّلظ
 (0نابلاو ىذامو ءامو رمح ةيراج اهنألا اهب كاسم ناعيف

 . مئان : نانسو (4) . 7798 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا (0)
 7 قاتشم : نانح (ه) . ةعطاق فويص: مراوص )١(

 . ىفصم لسع: ئذام (1) ><-ىطيقنشلا ىف هرعشو ىتنكلا راتخملا ةمجرت رظنا (؟)
 ,أآ8 و ص اياتيروم ىف ءارعشلاو رعشلاو ١1١١ ص
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 لمعلا ىلع اقداص امزع اومزعيو مهنويع اوحتفي نا ةرخالل لمعلا نع نيمئانلا وعدي وهو
 عيمج لع ةلمتشملا دلخلا رادل لمعو « ةرخالل اقايتشا كلذ ىلإ رداب نم لقاعلاف هيف دجلاو اخ

 ناولأو لاكشا هقبع راهزأو راج ىامو لظو ع رطع ناحميرو تارسمو رمحخنو ةحار نرم تاذللا

 لسرتسيو م نابلأو ىفصم لسعو ةركسم ربك رمخو , راهثأل اهتحن نم يره سم « ناعيقو

 ناهذأو بابل نهيف راحت  ًةمّسس هبا 00 ضي
 "ناب اه نم لح اهترف نم 0 ,سدننم نم نك ١ 7 بس 27

 نا  ظافألا حاس مو

 ناميإو ضصالعتإو ربصو دهز "قت مقاد ءالص ؟,هوهم

 نهنإ لوقيف « ميركلا نارقلا ىف نمحرلا ةروس نم نيعلا روحلل هفصو ىف دمتسي وهو
 سودرفلا للح ىف نرتخبتي بابلألاو لوقعلا امج ىف راحت تافرتم راكبأ تاامعان ضيب
 نهحفنو ذيذل نهقير « ناج الو سنإ نهسمالي مل « ةفرخزم فرغ يف نآأشن دقو © ةيسدنسلا

 صاللخاو فسشقت و كهزو ىمنو م الص نهروهمو 6 أناجف ارحاس اني دح نسدحتيو ع رطعو 0-0

 . قداص ناميإو فينحلا هنيدو هلل

 ( )دسم خيشلا

 لوقي « ّىِرْيبألا ىغدنتلا بيلا نب راتخملا نب ( اهّدمو ءايلا ديدشتب ) اًيديس خيشلا وه

 هبايش ىف لختشا .. هرهد لهأ هب لظتساو « هرطق لهأ ىلع عفر ىذلا ُمّلعلا وه » : ىطيقنشلا

 دش هملع نم علضت امو . ىواعلا ليلجلا دبع نب مَرْح هذاتسأل هتمزالمب اهيف عربو مولعلاب
 ىقبف راتخملا خيشلا تام مث « رهشأ ةتس همزالو .. داوزاب ىتنكلا راتخملا خيشلا ىلإ لاحرلا

 « قيرطلا ةفرعم ىف عرب ىتح ةنس نيرشع همزالو « ىفوصلا قيرطلا ىف هتفيلخ دمحم هنبا دنع

 ىتح ومنت هلئاضف لزت ملو . هلضفب اوفرتعاو هلهأ وه امب هوقلتف يأ دالوأ هتليبق ىلإ عجرو
 امرك كلذل الهأ ناكو « هرمأ دري الف مهنيب كلملا لثم راصو ناسحو اياوزلا لئابق هل تنعذأ

 ؛ انما اًمرَح طيقنش ضرأ ىف هلزنم برعلا تلعجو . هيلع لاثنت ايندلا لزت ملو « املعو املحو

 كَ(

0 

 رعشلاو * 4ث ص طيمنشلا ايد خيشلا 8 رظنا ةه ُّش كاسحلا در هيمي رحعش ناي . لرتخشب : سلفري (1)

 عضاوم ىفو اهدعب امو 74١ ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو . ماوقلا لامج
 . ةقرفتم . اهسسمي: اهثمطي )١(

 د



 مهجئاوح عيمج ىضقيو مهوسكيو مهمعطي سانلا نم فالآ هدنعو الإ موي هيلع ىضمي نكي و

 مهيلإ عمتسي الف ضايفلا مركلا اذه نم للقي نأ نولواحي هوديرمو هذيمالت ناكو . مهبرامو

 : ةديصق نم هلو « اعراب ارعاش ناكو . م 1858/ه 1١74 ةنس ىفوت نأ ىلإ

 ىتيلب نم هدنع ىلشن ْتلمو ىّيكت لج تئالوم ىلإ تعفر

 ٍةيوغ سفن شيخ نم هب تيل ام لثمب ٌديرم ىلُبي لهو ْتيلْب

 يِدَحأل دهشم نع ْتَبِجُح هب اهتافيص دوهش نع اهامع ٌباجح
 رع

 لال

 ةيزللا تايتافلا ىف اهّيْغْرَمم  اهداهتجاو اهتج ْتْنَأ كلذل

 ةيدرلا تاسجاحلا حاير يضصعب اهوامس تادراولا باحس نم تحص
 )ىو ضاسفملا ٌريخلا مرت الف بهاو ٌريصخ اي ْفكلا كيلإ.تددم

 بحم كيرم ىَلْبِي لهو « هتيلب نم هذقني نأ هيلإ اعراض هبر ىلإ هاوكش عفر هنإ لوقي وهو

 هتيدحأل ىفوصلا دهشم نع اهبجح اناعمإ ةياوغلا ىف ةنعمج ةثيبخ سفن نم هب ليام لثمب هبر
 تادراولا ٍلعج امث « ىناغلا جانملا ىف اهداهتجاو اهمه لك تلعج اهنإ لوقيو « هيرب هداحتأو

 مرحي رال نأ هيفك ادام هبر ىلإ عرضيو . ةعيدرلا رطاوخلا حاير بوبهب اهئامس نع رسحتت ةيقبرا

 ءانفلاو هب داحتالاو هل كسنلا نم ىفوصلا ريخلا ديريو « هدابع ىلع هضيفي ىدذلا هريخ نم هدي

 : هلوقب هلهتسي ليوط ءاعد هلو . هيف

 حاتفم هيلبل هاعُد نم اي حا اي تاما عساو اي

 حابشألاو حاورألا هب ىَدْعَُت ٌلماش كّزر قازر اي رب اي

 "اوحابو كوعد اذإ ديبعلا برك افشاكو برا مهلا جراف اي

 حالصإ هب ٌمحلامب ثِغأو مهييمج نيملسملا بورك جر

 "”حازنت ىرولا ُدَدش املوزنب 2ىىتلا ىَمْحّرلا وذ تنأو ثيغلا تنأ

 ()اورألا قفاختت اهب ُرُيُج امُناجنو اهّدهَو ىضارألا كلت

 بيجتسي نم اي « قلغملا قزرلا باب ىل حتفاو ةعساولا كتمحري ىنلمشا : الئاق هبر وعدي وهو

 مغ افشاكو ميقملا مهلا جراف اي « سانلا ريغو سانلل الماش اقزر قازر اي « نسمم ايء نيعادلل

 لوزت هتجحرب ىذلا ميحرلا ثيغملا تنأف « مهحلصي امب مهثغأو نيملسملا بورك جرف ديبعلا

 اهتاضفخنم ىضارألاف « اهفيرو سريت ىعارمو طيقتش ىف .دئادشلا روصيو . دئادشلا لك

 هاعرت ام دجت ال مئاهبلا نإ لوقيو الامشو انيمي بهت حاير الإ اهب دعي ملو « تيدجأ اهتاعفترمو

: 
 حاورألا . برطضت : قفاختت . ةبدجم : زرج (4) . دي ريغصت : ىنيدي

)١١( 
 ) )7حايرلا . ميقملا : برملا .

 . ةدش عمج دلش ()
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 : راطمألاب قفدنت ابحس دالبلا ىلع لسري نأ اليوط هبر ىلإ عرضيو« تالوزهم افاجع تحبصأو
 عئاجلا عبشيو نامظلا ىَوْرَيو راجشألا دوجتو ضايرلا اشنتو ٠ عرضلا ءىلتميو عرزلا تبنيف
 . ءاقش الو سؤب هبوشي ال ءاحمر معيو

 ةيوبلا حئ ٌءادملا ءارعش

 ةحاور نب هللا دبعو تباث نب ناسح ناسل ىلع هلع لوسرلا ةايح ىف حئئادملا هذه تأديب
 نيروصم ةنسلا لهأ ناسل ىلع ىسابعلا رصعلا ىف رئاكتت تذخأو « مهبارضأو ريهز نب بعكو
 ؛ اهرشن ىف ميظعلا هداهجو هتلاسرل هتوعدو هكسنو هاوقت ىف ملسملل لعألا لثملا لوسرلا ىف
 ذنم - ةفوصتملا لحتأو .. مهتمئأ ىف ىرس ىدمغا هروت نأ نيددرم ةعيشلا ةئسلا لع لثملابو
 ع ةيرشبلا ةايحلل ىحورلا دوجولا ادم هيَع لوسرلا نأو ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف نوعيشي - جلل

 ةريسلا بتك ىف ةثوثبملا هتازجعمب امئاد هل نوحداملا ديشيو . نوكلا ىف دوجولاو رونلا ادبم لإ
 ةعافشلا سامتلاب مهحئادم نوهني ةداعو . ميركلا نارقلا : : ةدلاخلا ىربكلا هتزجعمبو ةيوبنلا
 لثم- اهءارعش ىرن ايناتيروم ىف رعشلا طشن ذنمو . مهبونذ مط هللا رفغي نأو ةمايقلا موي هنم

 هتازجعمو هبقأنم نيمو هتريس نيروصم ُهَللَم لوسرلا حيدمب نونغتي -ةيمالسإلا راطقألا ءارعش
 مهبونذ نارفغ ىف هيلإ لسوتلا عم ٠ هباحصأ داهجو هتلاسر رشن ىف عئارلا هداهجو ةرهابل
 ةمجرتلا عم ةلثمأ ضعب راتخنو « ىناتيروملا رعشلا ىف حئادملا هذه رثكتو . ضرعلا موي ةعافشلاو
 نرقلا ءارعش نم- ىنسحلا نمحرلا دبع نب دمحم لوق كلذ نمف « اهمظن ىف اوعر نم ضعب
 : () مِكع لوسرلا ميدم ىف - ىرجه لا رشع ىناثلا

 "سيخ َىداوف ىف اوه اذهف ِهْسَر لوح ةَمّيَع ىل نكت مل نإف
 امُظْعَأ هنم اعماج اًسحيربض ىردصو هلع ولعن ةىطوُم ناك ىدخ تيل ايو
 "امسي قوربلا ٌهاياتثك الو اي مضِخلا ٌرحبلا هلثم امو
 (ىَمه ىتم لبوو ماغرضو ,سمشب ةأرجر ادوجو اءوض هتسق ولو
 ©)امخْيَض ٌرملابو اًفاكو ء[طلابو اًهّسلاب سمشلا هّبش دق نمك َتنكل

 رقتساو ىداوف ىف مخ هاوه نإف هربق لوح اهيف شيعأ ةميخ ىل نكت مل نإ لوقي وهو
 ض#آ#ذخ لوقيو « ةرطعلا همظعأل اربق هردصو هلعن ءىطوم هدحخ ناكو هنمز ىف شاع ول ىنمتيو « هب

 . لاس : ىمه . ريزغ رطم : لبو . دسأ : ماعرض (4) . ١57 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا )١(
 . ليلق رطم : ل روم بك اهسلا «ه) . هربق : همر ()
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 هساق ولو . اتارشإو امسبت هايانث لثامت ةعيضملا قوربلا الو امرك هلثامي ال رحازلا عساولا رحبلا نإ

 ريزغلا رطملاو لبولاب هساق ولو « ليكضلا اهسلا مجنب سمشلا سيقي نمك ناكل سمشلاب دحأ
 دساب رحلا سيقي نمك ناكل دسأب اضيأ هساق ولو « رمهنملا ثيغلاب لّطلا سيقي نمك ناكل

 كثلاثلا نرقلا نم لوألا فصتلا ءارعش نم - ىداصوبلا لافراتخملا نب ىلاغلو . ةوارضلا ديدش
 : ؟)اسادحإ ىف لوقي لوسرلا ىف ناتعئار ناتحدم - ىرجهلا رشع

 ©9ليسمو فاح نم ضرألا ىلع ىشْنَي  ْنَم ُدِّيس نينوكلا ُدّْيس دمحم
 ©9لَمنلاو راصمألا ىوذ نم العلا زاح ص ليس راطتألا ديس ٌلمحن
 9 الحلا ايحلاك عسيبر نيتتسملل ىمِح ماضملل عيفش ةاصعلل نم

 9/2 نيلسرملا لك قوف هرالَغ يىنغ نيلمّملل انس نيدتهملل
 09 ل نيلسرملل ىلم نيكتشملل ةيلاح قافأآلا هب هالح ردي

 العتنمو ايفاح ضرألا ىلع ىشمي نم لك ديسو ةرخألاو ايندلا ديس دمحم لوقي ىلاغو
 نييدجمللو « محل ىمح ةاصعلا عيفش « رضحلاو ودبلا نم افرش زاح نم لك ديسو راطقألا ديسو

 نيكتشملل ىنمو « نيزوئملا ءارقفلل ىنغو « نيدتهملل قرشم رون وهو ؛ رمهنملا ثيغلاك عيبر
 هفرشو هٌوالع الع دقو « قانألا هئاوضأب تنادزا ٌردب هنإ « نيلسرملاو ءايبنألا ديسو نيلئاسلا

 : ©9اهادحإ ىف هلوق نمو « ِهكَْع لوسرلل ةددعتم حئادم ىنسحلا لوحآللو . نيلسرملا لك قوف
 داجياإلا ةلقُم ناسنإو ن كلا ىَحَر ُبطق ءابنألا ةودق
 ٍدابعلا ٌريذنلا ىرَّولا ريشبو ايلا 2 ىَرَّولا جارسو
 ٍدابعلل ةمحرو ٌءكفش ُهل للا هلزنأ هيلع ٌباتكو

 داعيإلو باوقلا ٍدعوب س 2 انثلا ترذنأو ُهْيأ ترشب
 دان للك ىف باوسجلا َءاغلب 2ىبْعت ةغالبلا نم نوفر

 داجيالا ني ناسنإو نوكلا ةكرح روحمو ءايبنألل .لثملا ةودقلا لوسرلا نإ لوقي وهو
 دوجولا أدبم هنأو ةيدمحملا ةقيقحلا ةركذ نم دمتسي لوألا تيبلا اذه نأ حضاوو . قلخلاو
 لزناو ع ىانلل اريذنو اريشي هللا هلسرأ دقو « ريئملا هجولا وذ ةيرشبلا جارس هنإ لوقيو 2« هحورو

 نونف نم ىوح دقو « هباقع وأ هداعيإب مهرذنيو هباوثي مهرشبي محل ةمحرو ءافش نآرقلا هيلع
 ىولعلا ىدمحم لوقيو . هلثمي نايتالاو هتضراعم نع ةعامجو دان لك ىف ءاغلبلا زجعأ ام ةغالبلا

 : ؟9هلوق اهنم « ةعيدب ةيوبن ةيدلوم

 )١( ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا ١9٠ ءارقفلل : نيلمرملل . ءوض : انس (ه8) > .اهدعب امو .
 . كيس : لو . ةنأدزم : ةيلاح 0( : ةرخالاو ايندلا < نينركلا 69.

 . ١18 ص ايئاتروم ىف ءارعشلاو رعشلا 0 . لحرلا ردبلا : لقتلا ووذ 5
 . ١7١ ص ايناتروم ىف ءارعشلاو رعشلا (48) . ثيغلا : ايلا . نييدجملا : نيتنسملا (4)
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 ددوسلاو كيلا رهس
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 لوالا عيبر رهش
 دارا جهنل

 لثمألا قيرطلا ىلإ
 ٌرغألا همويو هيف

 ىلجلا هقفأ رودو
 بيبحلا رهش « دجملاو رخفلاو العلا رهش: ىبنلل دلوملا رهشب بحري وهو « ةعيدب ةحدلملاو

 قيرطلا ىلإ ىداحلاو دئاقلاو داشرلا ىلإ ىداحلا رهش ٠ لوألا عيبر : هدلوم رهش ىفطصملا
 اهُرَحَس رشن امبو « رشع ىناثلا فيرشلا رغألا مويلا ةليل لوسرلا داليم ةليلب بحريو . ميقتسملا
 ىرْييألا ئديس خيشلا نب دمحم لوقيو . قافآلا لك ىف لب هقفأ ىف رشتنم رونو رطع بيط نم
 "ىلا وللا طْئِس ٌةميتي اهيف ةيحاض َهَرَعغ لل اهب مركأ ىوّقْللو ىدابلل رئاشبلا ىَرْشُب تلمك هب دولوم دالمب الهأ ()هلوق اهنم « ةعراب ةيدلوم ةحدم رخفلا ءارعش نبي هل مجرتملاو ةيفوصلا ةقيرطلا ىف هيبأ ةفيلحخ

 ىور حاحّصلا ىف ام الو ميوقلا نيّدلا الو ميكحلا ٌركذلا لزأ ام هالول ىرُط دوجولا هيف ىذلا دوجولا رس ةرهظم ءارغ ليل اهب مركأ

 ٍدَمْحَأ ىبنلا رهش درا رهشب الهأ

 دداحو دئاقو ىداملا مشب كاهأ

 ُرَحَّسلا كلذ بيطو ًِشَع ثا ليلب الهأ

 : ةلعاق مالساإلا نم تمسقأ الو

 هبزاعم ىنايي نان الو

 الو بالِجلا ٌمورلا بِلْخَي مل هالول

 سا ري ع فو ه -

 ىودع الو ىميت ناساس كولم

 , هدوجو نوكلا هنم دمعسا ىذلا هأدبمو دوجولا رس ترهظأ ةليل نم اهفرشأ امو « لوسرلا هج بلاغ نب ىنُل ىلإ ىمتملا ديرفلا رولا دقع ٍميتيب ةكيضم ةفيرش ةليل نم اهمركأ ام لوقيو ©« ىرضحو ىودب لكل رئاشبلا ىرشب تمن هب ىذلا لوسرلا داليل للهي وهو
 : نادوجو كلذب لوسرللو « نوكلا ءوشنو دوجولا قل ىف لوألا رسلاو ىلوألا ةلعلا هن
 ةميوقلا هتعيرش وأ فينحلا نيدلا الو ميركلا نارقلا لرب ام هالول : لوقيو . ارينم اجارسو ايداه سانلل ثعب مث دلو نيح ىدام ىئسح دوجوو ىنوكلا دوجولا بل وه ىونعم دوجو
 ىدذمرتلاو دواد ىبأو ملسمو ىراخبلا حيحص : ةتسلا حاحصلا بتك ىف هثيداح-أ تيور الو
 لع ىّسلا لضف سانلا فرع الو مالسالل ةدعاق تميقأ ام هالولو « ةجام نباو ىئاسنلاو
 سس سس سل آذآ

 . ملسو هيلع هللا لص هدج بلاغ ْ . امل ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا )١(
 دب ىول ىلإ ةبسن : ىواللا . ةئيضم : ةيحاض (5)

٠. 



 ناك ام ءاغلبلا اهب ىدتها ىتلا هباتك ةغالب الولو . ةفئازلا ةديقعلاو ميسجتلا لهأ نم ىوشحلا

 ىمظعلا هتلاسر الولو « ىوغل الو ىوحن ناك ام هلوح تأشن ىتلا ةريثكلا مولعلا الولو « غيلب

 باطخلا نب رمعو ىميتلا قيدصلا ركب وبأ نييناساسلا سرفلا كولمو ءايوقألا ّمورلا بلغ ام
 ةركف نع ارداص م 1875/ه ١5915 ةنس ىفوتملا ىوشمشلا دمحم خيشلا لوقيو . ىودعلا

 : ؟")ةيدمحملا ةقيقحلا

 مُدقم ٌلصأ لضفلا عورف لكل ادمحم ل نوكلا ٌرقأ دق الأ
 0 لازغ اهاّسكي ردلا نم  ةميتي لك نسحلا دافتسا

 ا"7عزرمو اقر اهنم َءوضلا ىنج  ةلازغ هجو ًءوضلا دافتسا هنمو
 مسي ذإ رغثلا لامج َنّسُحو 2 ةراضت ُناوُحَّنالا دافتسا هنمو

 لضفلا عورف نم نوكلا ىف اه لك لصا هني لوسرلا نأب ّرقأ نوكلا نإ لوقي وهو

 هنهو ع ةمعنم ةليمج ةديس ةبل لع دقع ىف ةميتي ةرد لك نسحلا تدافتسا هنمف . لامجلاو

 دافتسا لوسرلا نمو . رطملا موجن كلذك و هءوض ردبلا لحخأ هنمو (« اهءوض سمشلا تدافتسا

 ةلثمأ نم انمدق امب ىفتكنو . مّستبي نيح هلامج نم ةديسل رغث لك دافتساو هتراضن ناوحقألا

 . هيديجم نم رفن دنع اليلق فقنو « ىناتيروملا ىوبنلا حيدملا

 ىبوقعيلا داوجلا دمحأ نب ©9دولوم

 ع دالبلا كلت م العأ دحأ « ريهشلا ىوغللاو « ريرحنلا ةمالعلا وه »م هيف ىطيقنشلا لوقي

 نيي هل مجرتملا « نوب نب راتخملا ةمالعلا يمالت رباكأ نم .. دامتعالا هلاوقأ ىللعو عجرملا هيلإو

 هتديصق كلذ نمو « ِهَتلَي هللا لوسرا احاّدم ناك » : اضيأ ىطيقنشلا لوقيو ء رخفلا ءارعش

 : لوقي اهيفو « ةيناجرملاب ةفورعملا

 ةتاوكأ هللا ٌَرانأ دق - 6 ٍرمَق ىلع ميلستو ةالص ىكزأ

 (©هتاعأ نوكلا اذه ضارعأ 5 ام  اًدبآ اًمئاد هيلع لص براي

 هتايدأو ٍرْسخ ىف ناك ْنَم راش افعو هب ىحاملا احم فينح 2

 .©ةنارين هيداعلل زريأو ىلاو نمل نانجلا هللا فلزأ ىذلا تنأ

 ©0هناّسنإ تنك افًرط ناك ولو افْرَط هل تنكل اًناسنإ ُنوكلا اذ ناك رل

 هناركأ نيضْرَألو تتاومسلا رون هب ٌرانأ ّذلّلا ريما ٌجارسلا تنأ

 : ضرع عمج ضارعأ . تاسوسحلا : ناعألا (4) . 555 ص ايايروع ىف ءارشلاو مشل
 . ضايبلاو لوطلاك تافقصلا , نم هريغب ماق ام مجن : مزرملا . ردبلا : ناقربزلا . سمشلا : ةلازغلا 0”

 . مدقو 0 فلزأ (5) . رطملا موجن نم
 . رصبملا اهداوس : اهناسنإ . نيعلا : فرطلا 019 ١1١ ص ىطيقتشلا هراعشأو دولوم ةمجرت ىف رظنا (*)
 . اهدعب امو



 نأ هللا وعدبو  هتوك ءاجرأ هب هللا رانأ ىذلا دوجولا ردب لوسرلا ىلع ملسيو ىلصي وهو

 نيد هنأر مالسالاب هونيو . هتادوجومب قلعتت ضارعألا تماد امو امئاق نوكلا ماد ام هيلع لصي
 نمل هللا برق دقو « ةلطابلا تانايدلاو نارسخلا راثآ ( لوسرلا ءامسأ نم ) ىحاملا هب اه فيئح

 وأ « ةرصبملا هنيع ناكل اناسنإ نوكلا ناك ولو « هنارين نيصاعلا هَءادعأ قاذأو نانجلا هالاو

 ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف ريخألا تيبلا ىف صخليو . ايندلا هب ىرت ىذلا اهناسنإ ناكل انيع ناك ول

 لك عبنم وهف « هجارس نم دمتسم ضرألاو تاومسلا ىف رون لكو هرونو دوجولا ادبم هنأو
 : لوقيو . رون

 انلعجيل للعألا كير ىلإ بغراو
 ايل ىلا ' تبا ىته راتكلا هللا ْل ْ ىذلا مهن
 ذإ ةوبنلا تنوُيبنلا ٌدافتسا هنم
 ىلإ تبرط ىلإ الأ تيرط الأ

 محل نِْيأ لسرلل ْنَم نييبنلل نم

 اجرفتا معنألا ىلوم باب دجت غرقا

 )جرد ىفطصملا جهن جهنلا ىلع م

 (9اًجوِع هل لعجي ملو هيلع انل

 ؟اجلتخا لق اهنم مهل امهل امت

 اجرتما مّللاو ىمحلا عم هبح نم
 ”اجرع اك جارعم نيسوق باق ْنِم

 لع راس نمع انلعجي نا هعداو « حتفنأ دق هدجت معنملا ميركلا برلا باب عرقأ لوقي وهو

 ةركف الثمتم لوقيو ؛ ءاوتل الو اجوع للجبل هيلع لا هلزأ ىذل هباتكو ىفطصلا كن

 ىولعلا دمحم نب 2 0دمحم

 لبو « رعشلا مظن ىلإ هتمه فرصو مولعلا ىف هناوفنع ىف عرب » : هنع ىطيقنشلا لوقي

 ىلع مزع هرمع نم نيثالثلا وحن غلي املو . « هرصاع نمم دحا هغليي مل اغلبم هرطق ىف هتيص
 ىفتحاو (م ١854 - ١859 ) ىولعلا نمحرلا دبع اهئاطلس حدمو شكارمب رمو . جحلا
 ةدج ىلإ ةكم نم هقيرط ىفو « هجح ىضق مث ةرايزلاب ادبف نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ هجوت مث « هب

 راتخملا دمحم روتكدلا لوقيو م ٠18ه/ه ١76٠ ةنس دعب ايح ناك : ىطيقنشلا لوقي « ىفوت

 ىطيقتشلا ىرلعلا دمحم نب دمحم ةمجرت ىف رظنا (5) . راسو ىشم : جره )١(
 ىفو ه١ ص اينايروم ىف ءارعشلاو رعشلاو 17 ص . افالتعاو افارحتأو ءاوتلا : اجوع (؟)
 . ةددعتم عضاوم . جلاوخلا هنمو ؛ هب تبرطضا : سفنلا ىف جلتخا (5)

 . فعص : جرع . رلق : باق (5)
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 احاّدم ناكو « مخض دلجم هناويد نأ ىطيقنشلا ركذيو م 1805/ه 1117/9 ةنس ىفوت هنإ

 : لوقي هحئادم ىدحإ ىفو « كَ لوسرلل اعراب

 ارفظلاو بولطملاب زرفلا ىسفنل كرار ىَرولا ريخ ىلإ ىهجو تهجو
 ارقفلا رسقنأ نرسم هفورعل , | ريقفلا | يقف لإ يح ”-هجو

 رع ليلجلا بلعخلا اذإ مانألا دوص فهمو ماقل ط6 ,ىهجو تهجو

 ارّهظ هئدب ىف قراخ نم ناك ام ةزجعم نارقلا ىفكو هيأ نم

 رولا رّولص هنو ءاشي ل هرّولص ُشْرَعلل هلإ نأ كيفكي

 ( ةرايزلا ىلإ هقيرط ىف اهبتك هلعل وأ ةرايزلاو جحلا ىلع مزع نيح ةديصقلا مظن هنأ ودبيو

 ذإ بلطأ ام لكب ىرفظو ىزوف كلذ ىفو « ةيرشبلا ريخخ ىلإ ىهجو تهجو : لوقي وهو

 قلخلا بحاص هنإ . هفورعم ىلإ ءارقفلا رقفا نأ ىتإو « ايحور ريقفلا ىنغم ىلإ ىهجو تهجو

 نمو « بوطخلا لزاون ىف دوصقملاو دومحملا ماقملا بحاص « ريظنلا ميدع لثؤملا دجملاو عيفرلا

 هدوجو ةروص ريخألا تيبلا ىف رعاشلا روصو . ةقراخلا ةزجعسعملا نارقلا ةرهايلا هتأ زجسعم

 هنم هللا روص ىذلا ىونعملا هدوجو ةروصو « ةعيفر ةروص اهيف هللا هروص ىتلا ىقيقحلا ىدلملا

 : ةيدلوم ةحدم ىف هلوقيو . هتادوجومو نوكلا قلحت قبسي دوجو وهو « تادوجوملا روص

 مفرألا مامم اب درفتلا ئىواح ههجو ع نوكلا نيع ناسنإ

 7-0 ىذلا هتجح جارسو رسل هافطصمو هلالا باب

 مقوي مل هرمأ عقاو نوكلاو هِإ لامكلا ىلحي هصخخ نم

 ©)عوضتملا اهرشنب نامزلا جر ةحفن كرهشل ىداحلا دلوم اي

 عضوملاو هماعبو هرهشبو 2 ِهمْوّيِب مانخلا ىذ دلومب ٌمركأ

 عفرألا ماقملا بحاص ةقرشملا هنيبج ةّرغو نوكلا نيع ناسنإ هلي ادمحم نإ لوقي وهو

 رسحنت من ىذلا هتعيرش جارسو هتلاسرو هرسل هافطصمو هنارفغو هاضر باب « هبر دنع ديرفلا
 ريشي كلذب رعاشلاو : هقلحتو نوكلا تو ليس لبق ىمسألا لامكلاب هيصودخ كفو ع ادب هراوضأ

 هدلوم رهشل نإ لوقيو . هدوجحوو نوكلا قلحخ لبق تقلخ ىتلا ةيلزألا ةيدمحلا هتقبمح ىلإ

 هرهش مظعأ امو 4 لسرلا مداح للوم مركأ أمف ع محئافلا اهادشب كامزلا رطعت 6 ةيح-ور ةحسشت

 . ةحئارلا ديدشلا : عوضحملا . هواوضأ رسحنت : انه عشقي (1)

 . بيطلا اهاذش : اهرشن . رطعت : نامزلا جرأ 3



 لبتح نب 2”دمحم
 . ةغللا ىف رهتشاو « مالعألا ءاملعلا نم اذه دمحم ناك » : هتمجرت ىف ىطيقنشلا لوقي

 عبس ثكم هنإ لاقي « ملعلا بلط ىلع اصيرح ناكو . نايبلا ىف ىلوطلا ديلا هلو ايوحن ناكو
 ىلع اهيف ضح ايديس خيشلا يدم ىف ةديصق هل ىطيقنشلا دشنأو « ةغللا بلطل اعطقنم : تاونس

 اهب حدم ةروصقمو لهجلا لهأب اهيف ىرزي ةديصق هلو « اديدش اًنضح هتسرادمو ملعلا بلط
 اهريطو ءارحصلا تاناويح نم روصت امو ىدسألا ناوفص ىبأ ةروصقم اهب ضراع ايديس خيشلا
 روتكدلا هل دشنُأو « ةعساولا ةيوغللاو ةيبدألا هتفاقث ىلع لدي امم ةدبا ةيودب ظافلأ نم لمحت امو

 ةنس ىفوت « ةعئار ةيوبن ىهو ء« اتبي نينامثو ةئام وحن ىف ةليوط ةيوبن راتخملا دمحم
 : ةيلزالا ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف نم اذمتسم اهيف هلوق نمو م اممدرزه

 دمحم ٌميقتسلا طارصصلا هل
 هداَتَعو يلح دوجولا لصأ

 ملاط مجن لكو .جارسلا دو
 اهتافرغ ىف نادلولاو روحلاو
 ًالاو حاولألاو ئسركلاو يشرعلاو
 8 دنلاو هتاراف ىف ”كسملاو

 راربألا ديس قئالخلا جات

 راونألاو دوجلا رحب ضيفُمو
 رامقألاو  سمشلاو ورون نم

 ٍراهزألاو ةتوقايلاو ٌردلاو
 راصإل و ماهفألاو مالق
 © راونألا ىذ ضورلاو هقاقحأ

 ديس قئالخلا ل ادبأ فرحتي ال ىذلا ميقتسملا طارصلا دمحم وه هط نإ لوقي وهو

 ضيفمو ( هتدعو هتنيزو دوجولا لصأ وهف 5 ةيلزألا هتقيقح ركذ ىف لبنح نبا لأبو . كاسنلا

 سمشلاو بكاوكلاو موجنلا ىفو جارسلا 7 رون لك لصأ كا هراونأ ءاوضأو همرك ثيع

 لصأو , راهزألاو توقايلاو ُولؤللا ٍىفو اهناملغو نانجلا روح ىف لامج لك لصأو « رامقألاو
 ماهفأ نم ىلفسلا ملاعلا ىفو .مالقأر حاولأو ىسرك و شرع نم ىولعلا ملاعلا ىف دوجو لك
 . قئوملا اهضور ىف راهزألا اًذّثو هقاقح ىف ٌدنلا بيطو هتيعوأ ىف كسملا بيط وهو راصبأو
 : الئاق ةركفلا سفن ىف لبنح نبأ رمتسيو

 هلهأو مون كلفلا 7 احن هبو

 هجوزو تانجلا ىف مدا ماقأو

 هباتم هلال لب هتميبو

 رانلا باهتلا نم ٌليلخلا اًجنو
 ٍراسمألو وُدَبلاا ىف امهونبو
 ©ةرارغلا عداخلا ركم دعب نم

 . هتيعوأ : كسملا تاراف 0)
 . سيلبإ : رارغلا عداخلا ()

 ىطيقنشلا هراعشأو ىنسحلا لبنح نبا ةمجرت ىف رظنا )١(

 ىفو ١78 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلاو 5١1١ ص
 ّ هذ . عضاوم



 راقب مراصي هيلع ىَحَن ام دعي نم هحبذب حيبذلا اجنو

 0 راخخزل مرضِخلا قالفنا هيو ١ هموقب ميلكلا ىسوم ىَرَس هير
 تازجعم نم مهيديأ ىلع ىرج ام .لك كلذكو هيلإ لسرلاب لزن ام لك نم صالخلا درب وهو

 نمو حون اجن هبف ء هنم دمتسم لسرلاو ءايبنالل ثدح ام لكو هيف ام لكو دوجولا رس وهف

 هبو «؛ امالسو هيلع ادري تلاحتساو رانلا نم ليلخلا ميهاربإ اجنو « قرغلا نم كلفلا ىف هب نمأ

 ودبلا ىف هتيرذ مركأو هتبوت هنميب هللا ليقف سيلهإ هاوغأو ةنجلا ىف امهماقمب هجوزو مدا رك
 قلفناو « اليل هموقب ميلكلا ىسوم راس هنميبو « ميهاربإ هيبأ ججذ نم ليعامسإ اجنو « رضحلاو

 اذه ىلعو . هعم نمو نوعرف قرغو ميظعلا لبجلاك قرف لك ناكف رخازلا عساولا رحبلا محلو هل
 لصأو نوكلا ىف دوجوم لك لصأ وهف « ةيلزألا ةيدمحملا ةقيقحلا نايب ىف لبنح نبا ليطي وحنلا

 : الئاق ىربكلا لوسرلا ةزجعم نارقلا نع ثدحتيو . هلضفو هنميب لسرلا ىلع تغبسأ ةمعن لك
 «)راشعملاي هنم قطانلا نسل ىف نإ ام نميهم لكب ىتأو

 © ره مرمزرم بنج لطلك وبنجب ميلكلاو ىسيع تايا

 را طعلا ٍةنوجو ٍريعْلا اذّشب 2 تعوضت ٍضايرلا هابشأك روس
 ©)راصقتلا بسانتك اهُنأيلا تبسانتو اهظافلأ تقسانتو

 راوج رون ىف زري ٌردلاك اهراصقو اهراصتقك اهُلاوِطو
 ةروسب نايتالا ءاحصفلا ءاغلبلا عيطتسي ال « ميركلا نارقلا نم زجعمب ءاج دق هع لوسرلاف

 ميلك ىسوم تازجعمو ىتوملا ءايحإو صربألاو همكألا ءاربإ نم ىسيع تازجعمو « هلثم م
 ىتلا ةقراخلا نارقلا ةزجعم بناجب ىسيعو ىسومل تازجعملا هذه لك رحبلا قالفنا نم هلل

 روس ( هراطمأ رمهنت ىذلا دعرملا باحسلا بناجي ليلقلا رطملاك ةقحال الو ةقباس امل سبيل

 ءىلاللا قسانت ةقسانتم اهظافلاو « راطعلا ىدل هئاعوو بيطلا ىذشب حوفت ضايرلا لثم ةميرك

 . تانتافلا ىراوجلا روحت ىف رردلا هبشت اهراصق لثم اهاوطو « ةعيدبلا ةدالقلا ىف

 ىميلعتلا رعشلاو ءارعشلا

 ثادحتسا ىلإ ىّدَأ كاذئيح ةيلقعلا ةايحلا ىقر نأ فيك لوألا ىسابعلا رصعلا باتك ىف انضرع

 ةنمدو ةليلك باتك ةمجرتب ديمحلا دبع نب نابأ هيلإ نيقباسلا نم ناكو « ىميلعتلا رعشلا نف

 هيفو زجرلا نزو نم موظنملا جودزملا رعشلا نم تيب فلأ ١4 وحن ىف ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نع

 : ريبعلا . رطع : اذش . تحاف : تعوضت (9 . هجوم ىغاطلا عساولا رحبلا : راخزلا مرضخلا (1)

 . ءاعر : ةنوج . بيطلا 2 . ءاغلبلا ةنسلأ : قطانملا نسل . زجعم رهاق : نميهم (5)

 . ةدالقلا : راصقتلا (0) ءىلم باحسس : مزمزم . لياقلا رطملا : لطلا 6
 . رطملا ريثك راردم : رامه . دعزلاب
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 تاجودرم مّظنو « تيب لككب اهيف نيلباقتملا نيرطشلا داحتا عم « تيب ىلإ تيب نم ةيفاقلا فلتختا
 ىغ اهتلثمأ نمو « رشع ثلاثلا نرقلا ىف ةطرفم ةرثك رئاكتت ام ناعرسو ىرجحلا رشع ىتنانلا نرقلا ىف ايناتيرومب روهظلا ىف ذخأتو « برغملاو سلدنألا ىف هتاموظنم ترئاكتو « ةفلتخملا ةيمالسإلا تاىيبلاو ناريإو قارعلا ىف ديدجلا نفلا اذه عاش لئتيح نمو . هقفلاو خيراتلا ىف ىرخ
 ىفوتملا ىولعلا ميهاربإ جاحلا نب هللا دبع هرصاعي ناكو . (7ةمات ةراهم ىلع لدي اديج اجزم اهب هجزمو « ةيفلألا ىف هركذي مل ام كلام نيا ليهست نم هيف ركذ رارمحالا هامس مظن وحنلا ىف هلو م 18.0"/ه 1١7٠١ ةنس لوح ىفوتما ثوب نب راتخملاب ىقتلتو . 27سوقانو سوواط لثم نيساهمالو لوعاف نزو ىلع تاملك نم برعلا نع درو ام ىردْيَجملا مظن رشع ىناثلا نرقلا رحخاوأ
 ىكبسلا ىكلاملا بهذملا لوصأ ىف عماوجلا عمج باتك مظن دقو م 4١/١/ه ١١7٠8 ةنس
 « حاقألا رون » همظن نايبلا ملع ىف فلأو « هلكشب ىضم اميف داج الو « هلثمب نامزلا تأي ل د: ىطيقنشلا لوقي دونبلا رشن مسأب مظنلا اذهل احرش فلأو ع. دوعسلا ىقارم همظن ىعمو
 ىف امو كلام نبال ليهستلا ىف ام اهيف عمج لاعفألا ىف ةموظنم دمحم هنبالو 9 رش هيلع عضو «راونألا ةعلط د هامس يظن ثيدحلا حلطصم ىف هلو « نيمسلا ذحنأو ثغلا هيف ىغلأ « نيمثلا ٌردلا عيدبلاو نايبلاو ىناعملا : ةثالثلا ةغالبلا نونف نم عمج « حاتفلا ضيف » هامس احرش هل عضوو
 نيا رصاعم ىوالغلا دمحأ نب هللا دبعلو . هب كيهان : لمعلا اذهب هباجعإ نع اريعم ىطيقنشلا لوقيو « عراب ىوغل لمع وهو « ةموظنملا حرشو ؛ ةيمالل ىناميلا قرح حرش ىف امو هتيمال
 هتموظنم اهنم 2 ةددعتم (©7تامولظنه ضوملا ضرأب نم ملعأو ملعلا ىف هنمز دارفأ دححأو احلا

 : هلوق اهتحتاف نم ىطيقنشلا دشنأ « ىكلاملا هقفلا ىف ىناوريقلا ديز ىبأ نبا ةلاسرل ش
 © ىأل َهمْوَل ىلع امو فلا اذه َلْيَدُج نكأ مو

 نرتم بحاص ىرئازجلا ىرضحخألا نمحرلا دبعل هقفلا ىف 5 ملظن هنأ ىطيقنشلا رك ذيو
 : هلوقب همظن ادبو , قطنملا ىف روهشملا ملسلا

 ىرضحألا َرْيي موظنملا هدقعب 20 ىرتشي ىطقنشلا لالا دبع
 : هلوقب نتملا اذهل همظن لهتساو ٠ ضورعلا ىف ةيجرزخلا نم اضيأ مظن هنإ لاقو

 سس سس سلس جيردتلاب مولعلا لئاسم ىجيرخت ىلع هللدمحلا
 .اهدعب امو . ”غإ - 78٠١ ص ىطيقتشلا (؟) 8١ ص ىطيقتشلا دنع ىوادلغلا ةمجرت رظنأ (5) . 68 ص ىطيقنشلا 0
 . م7 ص ىطيقنشلا (5) . ريب : ليذج (1) , م8 - ”8 ص ىطيقتشلا 09
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 رصتخم مظنب مه هنإ ىطيقنشلا لوقيو « ةديج ةغئاس تناك ةيملعلا هناموظنم نأ ودييو

 . ؟7فراص كلذ نع هفرص مث هقفلا ىف ليلخ

 نهدالوأو هَتَع ىبنلا جاوزأ ىف ةموظنم ه ١7٠ ةنس لوح ىفوتملا باب نب ىناجتللو

 حرش ىطيقنشلا لوقي 5 ةموظنملا هذه ىلع هلو « تانبو نيئب نم تارهاطلا هتاميركل أمو هنم

 دمحأ رهتشاو . ©2لوصألا ملع ىف نومرتلا مامإ ىتيوجلا تاقرو اهيف مظن ةزوجرأ هلو . سيفن

 : هلوقب اهلهتسأ بسنلا دومع اهامم ٍبرعلا باسنأ ىف ةموظنم : (0نيتموظنمب ىسلجملا ىودبلا

 ىبنلاب مانألا نيب مهصحخو 2 برعلا تيص عفر نمل اًدمح

 ىلع لدت اهنأو اهمظن ةدوجب ىطيقنشلا هونيو « ع لوسرلا تاوزغ ىف ةيناثلا ةموظنملاو
 : هلوقب اهحتحفا « ةيوبنلا ةريسلا ىف ةرحبت

 للملا ريخب ةمأ يريخل لّسرم ريخ لسرأ نمل ادنح
 مانأل ةوفص بابل ىلع مالسلاو ةالصلا لص

 رعشلا نم اورثكأ نممو . نينح ةوزغو قدنخلا ةوزغ ىف نيتعطق ىطيقتشلا هل دشنأو

 رشع ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ةاحن نم لآ دبع نب دودولا ©”دبع وحنلا ىف ىميلعتلا

 : هلوقب اهلهتسا روصقملا دم ىف ةعوطقم هلو « هتارعشو ىرجملا

 رَهَب اليصفت ءارقلا لصفو رمش هفالح روصقم لمو

 ةدصق هل » : ىطيقنشلا _لوقيو ع روصقملا دم ماكحأل هليصفت رك ةعوطقملا ىف ىضمو

 « هنقتأو مظن سلسأ اهمظن الإ وحنلا ىف ةصيوع ةلأسم كرت امو « ةبيرغلا رداصملا ىف ةيلزغ

 ماظنأ هلو م 185817 /ه 1١٠١ ةنس دعب ىفوت : ىطيقنشلا لوقي « ملأ نب راتخملا هتلكاش ىلعو

 نم اييرق ىفوتملا دودولا دبع ذيملت نيز نب نسحلا امهلثمو . «"لوحنلا ىف ةريثك

 اهب هجزم كلام نبال لاعنألا ةيمال ىلع كاردتسا هل : ىطيقنشلا لوقي م1 اه 1

 هملظن ضعب دشنيو « ةديفم ام ةريثك ماظنأ 7 200 نأ ماي سيف 1 ةرمص هبتك هنأ 37

. 7114 
 ص ىطيقنشلا ىف هتمجرت رظنا (4) . 579 ص ىطيقنشلا

)١( 
 )7( ص ىطيقتشلا 7١ . )79 )5ص ىطيقنشلا .

 . 77/8 -- "ال ص ىطيقنشلا (1) 55٠ ٠ ص ىطيقنشلا ىف هتمجرت رظنا









 لوالا]سففل

 خيراتلاو ةيفارغجلا
 ١

 (١)ةيفارغجلا

 افلح ىداو نم لينلا رهن ىبنتاأج ىلع دتميو ؛ ةيقيرف الا ةراقلا ىف رصم ىبونج نادوسلا

 ىلاوحب ردقت ةفاسم ىهو « بونجلا ىلإ 4.٠-”” ضرع طخ ىلإ المش 55 ضرع طحن دنع
 نادوسلا ةحاسم غلبتو . اضرع ليم فلأ وحن برغلا ىلإ قرشلا نم ةفاسملا غلبتو الوط ليم ىفلأ
 ؛ ا افلح ىداو نيب عقاولا ىلامشلا نادوسلا : ماسقأ ةثالث وهو « عبرم ليم نويلم ىلاوح
 ونجلا نادوسلاو « لازغلا ربو طابوسلا رهن ىضوحو موطرخلا نيب عقاولا طسوألا نادوسلاو
 تادوسلا ني هب ةيعيبط دودح كانه سيلو . لينلا رهنل ىبونجلا ضوحلاو نيضوحلا نيذه نيب عقاولا

 . اعيمج نيرطقلا نيبو هنيب ةلصاف طوطمخ ىلع قفتاو ء ةشبحلا نيبو هنيب الو وخنكلاو
 امأ « ةريثك ةيرخص لالث اهللختتو ىلامشلا نادوسلا ىف ليتلا ىناج ىلع لطت ءارحصلاو

 لهسلا دتميو « لهسب هبشأ حطسلا حبصيو ؛ لالتلا لقتن موطرخلا ىبونج طسوألا نادوسلا ىف
 . ةيئاوتسالا تاريحبلا ةبضه ىتح ىيونجلا نادوسلا الماش ابونجو ةشبحلا تاعفترم ىتح افرش

 : موطرخلا نم برقلاب ههايم هيف بصيو قرزألا لينلا رهن : نارهن ةشبحلا نم لينلا دفريو
 ءازجأ بصخأو . ىمطلا نم ةريبك ةريخذ الماح رمادلا ةنيدم ىلامش هيف بصيو ةربطع رهنو
 ىيمط لهس ةشبحلا لالت ىتح هيقرش ىفف « طسوألا نادوسلا ىرخأ ةرابعب وأ هطسوأ نادوسلا
 : ةريزجلا ضرأ ىمسيو ؛ ةيناث ةهج نم ضيبألا لينلاو ةهج نم قرزألا لينلا هتضتحي بصح
 لوهس طسوألا نادوسلا ىبرغو . نطقلاو بوبحلا هيف دوجتو نادف نويلم وحن هتحاسم غلبتو
 لابج ىتح اضيأو هءارو امو روفراد ىف ةرم لبج ىتح لب نافدرك تاعفترم ىتح دتمت ةيلمر
 ةعساو عارم هلك برغلا اذهو . داشت ةريحب ضوحو لينلا ضوح ني هايملا ميسقت طمخو ةبونلا

 عاقبلا ضعب ىف نوعرزيو مانغألاو لبالا : ماعنألا نم مهناعطق ءارو افيص هلهأ هيف لوجت
 . نطقلا ةعارز ةصاخو ةعارزلاب ةبونلا لابج ناكس ىنعيو « نحدلاو ةرذلا

 لالتلا هيف رثكتو ةئاطبلا لهس ىمسي ةربطعو قرزألا ليلا ىضوح ني ميلقالا قرشلا ىفر

 . ةيمالسالا فراعملا ةرئادو ةناقزر ميهاربإ روتكدلل ىداوو نادوسلا باتك نادوسلا ةيفارغج ىف رظنا (1)
 ةيرشبلا ةيفارغجلاو دمحم ضوع دمحم روتك دلل لينلا
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 لهس ةياهن نيب لصفي ىذلا لابجلا طخ رهظي اهدنعو ء السك ةنيدم ىتح اقرش انهجتا املك
 لينلا ءىطاوش ىلع ةيعارز قطانمو ةعساو عارم لهسلا اذه ىفو . ايرتيرإ لابج ةيادبو ةناطبلا
 . نطملاو بوبحلا نوعرزيو ةربطع رهنو

 لوهس ىلامشلا نادوسلا ىقرشو « ةرذلا عرزت ىلامشلا نادوسلا ىف لينلا ءىلماوش ىلعو

 ةفلتخم لئابق هتكستو « رصم ىف ةيقرشلا ءارحصلا ىعح الامشو رمحألا رحبلا ىتح افرش دتمت

 . ىعرم ىلإ ىعرم نم مهماعنأ ءارو ةلحرلا ىلع هناكس شيعيو ىعارملا هيف رثكتو ةّجبلا اهمأ
 « بونجلا ىلإ لامشلا نم ديازتيو « لحادلا ىف طقسي فيصلا ىفف رطملا لوزن نمز هيف فلتخيو
 : نييراشبلا نومسي نويلامشلا ةجبلا لهأو . ةيقرشلا لالتلاو لحاسلا ىلع طقسي ءاتشلا ىفو

 رمحألا رحبلا ىلع نادوسروب ءانيم نم ةييرقلا رئاشعلا لهأو « بهذلا مجانم ىف مهلمع رثكأو
 نادوسروب ىلإ قيرطلا ىف تاكنسو السك نيب ةلزانلا رئاشعلاو . اهيف مهنم ثوريثك لمعي
 دودح ىلع نولزانلا مهتمومع ءادباو « ةرذلاو نطقلا نوعرزي ثيح شاقلا روعخ اتلد ىف نولمعي

 . ركوط دنع ةكرب روح اتلد ىف نطقلا نوعرزي ايرتيرإ

 لاغدألاو شئاشحلا هيطغت لازغلا رحبو طابوسلا رهن ىبونج دتمملا ىبونجلا نادوسلاو
 . ةفلتخم شئاشحو ىدربلاو تاباغلا اهيطغت تاعقتتسم ىلإ بونجلا ىف لوحتو « الامش

 دقفت ذإ لازغلا رحب ىلإ تربلا ةريمحب نم ةردحنملا لينلا هايم ىلع اريبك اريثات تاتابنلا هذه رثؤتو
 ةردحدملا برعلا رحب ةريسم ضرتعت !؟ « اهتريسم ضرتعت ىتلا تاتابنلا دودس ببسب اهفصن وحن
 ءازجأ ضعب اهب عفترتو لينلل ةديدع دفاور ةقطنملا هذه ىف ىرجتو . لازغلا رحب ىلإ اقرش ههايم
 تاعقتتسملا نأ ةظحالم عم مهعاعب ,ضعب نوعرزيو (؛ مهماعنأ توعريو مهأرق اهناكس اهيلع ىنيي

 هايملا نم نوديصي ىعارملاو انايحأ ةعارزلا بناجبو . بونجلا ىصقأ ىف ةطرفم ةرثك رثكت
 . ةيبرغلا ءاحنألا ىف ةصاخو تاناويحلا ضعب ةرواجملا تاياغلا نمو كامسألا

 رهش ىلإ ليربآ رهش نم لظت ةدش ىهو . افيص ةرارحلا ديدش ىلامشلا نادوسلا ىف خانملاو
 نادوسلا حاير هلمحت ام ةدشو ةوسق راحلا رجلا ديزيو م" 4٠ نايحألا رثكأ ىف غلبتو « ربوتكأ
 نأ الإ اضيأ ةرارحلا اديدش ىبونجلاو طسوألا نادوسلاو . لامرلا نم بوبهلاب ةامسملا ةيلحملا
 ىبونجلا نادوسلا روهش ّرحأو « افيص ىلامشلا ميلقإلا ةرارح غلبم ةدشلا ىف غلبت ال امهترارح

 ةجردو . اجيردت ةرارحلا ةجرد للقيف لوزنلا ىف فيصلا رطم ذخأي مث « رياربفو رياني روهش
 حطس ىوتسم قوف اعافترا امهنم رثكأ اهنأل موطرخلاو نافدرك ىف اهنم لقأ زوفراد ىف ةرارحلا
 ىف ذخأيو « سرام رهش نم كانه هلصن ادبيو « ريزغ ىبونجلا نادوسلا ىف رطمللاو . رحبلا
 ىتح صقانتلا ىف لحعاب مث ؛ ع سطسغاو ةيلرب ىرهش ىف ةوردذلا غلبيو ةيلاتلا رهشألاب دايدزالا

 . فافجلا رهشأ كانه رياربفو ريانيو ربمسيد رهشاو « ربمفون رهش
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 خيراتلا

 ةميدقلا ©)روصعلا ىف نادوسلا (1)
 نييرصملا ءامدق ةراضحل لوألا تارسألا دهع ذنم رصمب قيحسلا هخيرات ىف نادوسلا طبتري

 ةرسألا رابأ ىفو . ةراجتلا قيرط ىلعو رصم ىبونج ىف نمألا ىلع تارسألا كلت ظافح لماعب

 دهع ىف تالصلا ددجتتو « ةيبيدأت ةلمح تناك اهلعل « بونجلا ىف ةلمحب ماقورفتس نأ ةعبارلا

 ىف عستت تالصلا هذه تذأو بونجلا ىف ةبونلا ضرأ ىلع ةرطيسلا ضرغب ىطسولا ةلودلا

 كلذ ىلإ ةدتمملا ىضارألا تيمسو . عيارلا لالشلا ىلإ .اهترطيس تدم ذإ ةئيدحلا ةلودلا دهع

 ترصمو اييونجو ايلامش نيمسق تناكو ةبونلا ىضارأ مساب - نيحلا كلذ ذنم - لالشلا

 ةيرصملا ةراضحلا عباوطب اوعبط نويشوك ةيبونجلا ةبونلا نكسو « ةلودلا كلت دهع ىف امامت

 نمزلا روديو . رصم فللمل ايئات دعي كانه ملاحلا ناكو « مهيضارأ ىف ةفشتكملا مهراثأ لدت

 كلذ ىلتو . كولملا مساب مهماكح ىمستيو « اهنم نودرطيو رصم نويبيللا لخديو تارود
 لامشلا ىن ىلوألا : ةيبون لود ثالث ذئيح تنوكتو « ائيش اهنع فرعن داكن ال ةضماغ ةبقح

 ىمستو ةلقند ميلقإب طسولا ىف ةيناثلاو لوألا لالشلا دعب ايدابرت ىمستو سون اهتمصاعو

 . ةولَغ ىمستو ابوس اهتمصاعو ةرشابم موطرخلا ىبونج ةئلاثلاو . ةرقم

 ايدابون ىلإ ةيحيسملا ىقنتعم نم نوريثك رف رصم ىف نييحيسملا ةيحيسملا امور تدهطضا الو

 تحبصأ الو « نييبونلا ضعب هقنتعاو ىحيسملا مهنيدل نوعدي اوذحأ كانهو « ةيلامشلا ةبونلا ةلود

 ايدايوث ىف تطشن داليملل "ا ” ةنس نيطنطسق دهع ىف ىمسرلا ةلودلا نيد امور ىف ةيحيسملا

 ايدابون لزنو ةليفو ناوسأ فقسأ رودويت ىريشبتلا طاشنلا اذهب اورهتشا نممو « ةيريشبتلا تائعبلا

 . ايدابون لهأ نم ريثك هقنتعا !؟ ىحيسملا نيدلا مهنم ريثك قنتعاو اهيف نييبونلا ءامعزلاب طلجخاو

 (م 556 - ه١١/ ) ناينتسوج روطاربمالا دهع ىف ىحيسملا نيدلل ريشبتلا ةكرح تعستاو
 امور ةسينك نم نيلئاقلا دض حيسملل ةدحاولا ةعيبطلاب ىدانت ةيرصملا ةسينكلا تناكو

 ىلإ ةوعدلل ايدابون ىلإ ةثعب لسري نأ ناينتسوج لواحو . نيتعيبط حيسملل نأب ةينيطنطسقلاو

 ىلإ ةوعدلل ايدايون ىلإ اهقفارو اهزهجف « رودويت اهفقسأ عم ةليف ةريزج ىلإ تلصوو « هتديقع

 تلصوو « نايلوج ةسايرب اهتديقع ىلإ ةوعدلل ةثعب لاسرإب ةيطبقلا ةسينكلا تعراسو هتديقع

 . ةيمالسإلا 2 عيزوتو رشن ) ةكيبش ىككم روتكدلل نورقلا ربع تادوسلا
 ميدقلا نادوسلا خيرات رظناو /( توريس ةفاقثلا راد

 و



 ةئعب تقفخأو اهتمهم يف ةثعبلا تحجنو ايدابوت ىلإ اهقفارو اهزهجو ةليف ةريزج ىلإ ةئعبلا
 655 ةنس سوينجنول ةبونلا داليل افقسأ هناكم نّيعف نايلوج ىفوتو « هاينتسوج :ووطاربمالا

 ةيحيسم تحبصأو اهيلإ بهذف « بونجلا ىف ةولع كلم هاعدو « هلوح اوفتلاو « داليملل
 ىف اهرودب لحادت ةرقم ةلود تذحأو . ةدحاولا حيسملا ةعيبط ىف رصم ةديقعب نيدت ةيبوقعي

 ةعيبطلا ةركف ىلإ اهتكرت مث حيسملا ىف نيتعيبطلا ةركف الوأ تقنتعا اهنإ لاقيو « ةيحيسملا

 تذخأ اهنأو ةولعو ايدابون دعب رصنتلا ىف ترخأت اهنأ نظنو « ةولعو ايدابوت لثم ةدحاولا

 نيتيبطلا أدبم ىلع اهرصتت أدبت مل اهنأو « ىبوقعيلا امهبهذم ىلع اجيردت رصنتلا ىف كلذ دعب
 ةكلمم : نيتكلمم ىوس كانه دعي ملو ةرقملا ةكلمم ىف تباذ ايدابون ةكلمم نأ ودبيو . لاقي ام

 . ليلشب هدعب وأ مالسالا ليبق امإ كلذو « ةرلع ةكلمحمو ةرقم

 ةيمالسالا روصعلا ىف ()7نادوسلا حبو

 ابلط نيحتاف ةازغ اونوكي مل مهنأ ىصقألا برغملا لودل برعلا حتف نع انثيدح ىف انركذ

 ىلاو حرس ىبأ نب دعس نب هلا دبع ىرنو « نيدهاجم مالسإإل ةاعد اوناك امنإ ةيدام مناغل

 ةنس ةبونلا ضرأ ىلإ ةلمح هجوي سنوتو ايبيل حتف هل متي نأ دعب رصم ىلع نامثع ةفيلخلا

 ةدهاعم دقع ل اهيلع نيمئاقلا ترطضاو ةرمملا ةلود ةمصاع ةلقئد ىتح لغوتت 9 -ما/ه ١"

 نأو هجارسإو هتمدخو ةلقندب نوملسملا هانب ىذلا دجسملا ظفح ةرقم لهأ ىلع نأ اهيف ءاج

 اناركذ مهقيقر بابش نم نيتسو ةئثامثالث ايونس رصمل اودّؤيو « هيف ىلصي ملسمل اوضرعتي ال
 لودلا تاقالع تلظو . سبالملاو بوبحخلا نم تايمكب ايوئس مهدادمإب رصم تدهعتو « انانإو

 . كورق ةتس وحن ةدهاعملا هذه ساس ىلع ةمئاق ةيبونلا ةرقم ةكلممي رصم ىف ةيمالسالا

 ( عوضم ) كلهد ىلإ ناوسأ ىق ىفرش ءارحصلاب ديعصلا ىف لزتت ةينادوسلا ةجللا لئابق تناكو

 مهجلا نب هللا دبع ةدايقب ةلمح مهيلإ لسرأف ىسابعلا نومأملا دهع يف ناوسأ ىلع تاراغب تماقو

 وأ ةجبلا كلم دي نأ اهب ' اهرلبت ةدهأعم مهبلع لمأو مهمزخو 0" 61 /م 11107 ةئس

 ىف نوملسلا اماني ىلا دجاسملا نم انش اوما ال نأ مهيلح نأ ه كلذ نم مهو ١ املسم

 هذه اونب نوجاسم برع مرايا لزن د دق ناك هنأ ىلع لدي ام « اضرعو 0 مهدالب رث

 مالسالاو ( موطرخلا ةعماج عبط ) نيدباع ديجملا دبع مضاوم ىف ىزيرقملا ططخ عوضوملا اذه ىف رلظنا )١(

 ةيبرعلا باتكو دعسم دمحم ىفطصم روتك دلل ةبونلاو نبا خيراتو ىدرعسملل بهذلا ٍجورم كلذكو ةددعتم
 فراعملا ةرئادو نمحرلا دبع هللا دبع خيشلل نادوسلا ىف ص ةكيبش ىكم روتك دلل نررقلا ربع نادوسلاو نودلخ

 . ةيمالسالا روت دلل ةينأ دوس تاسارد باتكو اهنيعب امو 7
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 رحبلا تربعو « ىقالعلا ةقطنم ىف بهذلا جارختسالو ةراجتللو ىعرلل ةنيهجو ىلب ىتليبق نم
 . نادوسلا لخاد السك ةقطنم ىلإ تلحر مث ةجبلا ميلقإ ىف تلزنو نزاره نم تاعامج رمحألا
 ىثالعلا ىف بهذلا مجانم ىلع ءاليتسالا لواحتو نايصعلا ىلإ دوعت لكوتملا دهع ىف ةجبلا دجنو
 هللا دبع نب دمحم ةدايقب م 864 /ه ١14٠ ةنس اشيج لكوتملا مهيلإ لسريو « برعلا ىديأ نم

 ندعم ىف نيلماعلا برعلل ضرعتي ال نأ ىلع حلصلا مهكلم بلطيو « مهيلع بلغتيو ىمقلا
 . اهتراضح هرهبتو دادغب روزيو . ايونس ضورفملا جارخلا عفديو بهذلا

 ىلإ لسرأ م م48 مه ؟5ه ةنس رصمب مكحلا ماعز لع نولوط نب لمحأ ىلوتسا امدنعو

 اهيف كرتشاو ىرمعلا ديمحلا دبع نب هللا دبع نمحرلا دبع ىِبأ ةدايقب ةلمح ةبونلاو ةجبلا دالب

 ىدوعسملا ركذيو . ةجبلا ضرأو ةبونلا ىف هدونج نم ريثك لزنو « ةنيهجر ةعيبر ىتليبق نم ريثك
 اوحبصأو مجانملا ٍضرأ ىف ةجبلاب تطلتخا ةعيبر نأ م 14.أه 17[ ةنس رصم از ىذلا
 مهقحلا الأ نيعبرأ نييبونلا نم لانج نولوط نبا نأ ىزيرقم ا رك ذيو ْ ةدحاو ةليبغ وأ ةرسأ

 ل لبق نيملسم ارتاك مهنم نيريثك لعل وأ اوملسأ اعيمج مهنأ ديالو « هشيجب
 امهنم نيريثك قانتعال ةبونلاو ةجبلا ىف ةريثكلا ةيبرعلا لئابقلا لوزن ايه بير نودبو

 نييمطافلا دهع لئاوأ ىف ةبونل دالب روزيو . ةيحيسم ةبونلا ىف ة ةرثكلا تلظ كلذ عمر غالسالا

 نأو رارقتسا ةلاح ىفو نوززعم كانه نيملسملا نأ هنع ىزيرقملا ىوريو « ىناوسألا ميلس نبأ

 مياس نبا ركذيو . ةيبرعلل مهلهجو مهتاغلب مهكسمت عم مالسإلا اوقنتعا نيببوتلا نم نيريثكا
 كرقلا ىف ٠ اوعاطتساو « موطرخلا ىبونج ةولع ىتح ةينادوسلا ىضارأل ىف اولغلغت نيملسملا نأ

 ةفيلخلا مأ تناكو . ةولع ةمصاع ابوس ىف اذجسم محل اونيي نأ ىداليملا رشاعلا/ىرجملا عبارلا

 شيجلا ىف ةبونلا نم نودنجملا غلبو ةينادوس ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا ىف ىمطافلا رصنتسملا

 - ىمطافلا دهعلا ىف - ةعيبر ىنب نم برعلل حبصأو . افلأ نيسمخ - اهنم عيجشتب - ىمطافلا
 مجانم نم هب امو رمحألا رحبلا ىلع باذيع ىلإ ناوسأ نم دتمملا ىقالعلا ىداو ىلع نكاسم
 ةفيلخملا هبقلف نييمطافلا ةعاط ىف هلوخد ىهخيش نلعأ م٠ ءالال/ه 41/١ ةنس ىفو « بهذلا

 ناجلوص ىلع نويبويألا ىلوتسا املو « زونكلاب هموق فِرْعو ةلودلا زنك بقلب رصنتسملا ىمطافلا
 . ةبونلا دالب ىلإ ناوسأ دودح نم زوثكلا برع بحسنا نييمطافلا ىديأ نم رصم ىن مكحلا
 مايقو نيطسلفل بيلّصلا ةلمح لالتحا ببسب ىمطافلا رصعلا ذنم رهدزا دق باذيع رغث ناكو

 . هيلإ ةيبرغلا دالبلاو رصم جاجحلل ىسيئرلا قيرطلا لوحتو سدقملا تيب ةكلم
 ىضاقلا اولتقو هرجاتم اوبهنو باذيع ءانيم ىلع نويبونلا راغأ م 1711/ه 1٠١ ةئس ىفو

 لسرأو « اهقاوسأ اوبهنو ناوسأ ىلع اوراغأو « سربمب رهاظلا دهعل رصم لبق نم هيلع ىلاولاو
 دواد ةبونلا كلمو ةلقند ىلإ لصوو « صوق ىلاو اهدوقي ةبوئلا ىلإ ةلمح ةيلاتلا ةنسلا ىف سربيب
 هل زهجف « سربيب ةصرفلا زهتناو « هنم املظتم هدنكش هتخأ نبا ةرهاقلا ىلإ ءاجو . همامأ رفي
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 جوتو « برهو هتعامجو دواد ىقلو « ةلقند ىتح شيجلا ىضمو « هداوق ضعب عم اشيج
 بئان هنأ نالعإ عم ىكولمملا ىرصملا شيجلا ةوقو ذوفنب ةرقم ىلع اكلم ( ردنكسإ 07 هديكش

 ريغ نم بابشلا ىلع ةيزجلاو بئارضلا نم هعمجي ام فصن هيلإ لسري نأ هيلعو ناطلسلل
 ىفوتو . ةمذ لهأ نييحيسملا ةرقم لهأ لع كلذبو ؛ خافد ةبيرض اهعقاو ىف تناكو نيملسملا

 ناطلسلا ىلإ عوجر نود كلاملا تيبلا نم ريمأ هدعي ىلوتو : ١ ؟ اب [ه الو ةنس هدنكش

 تيصنو « ديدجلا كلملا ىلع تضق ةلمح ةبونلا دالب ىلإ لسراف سربيب رهاظلا فلخخ ىذلا نووالق
 نأ ثبلي مل نومامس نأ ريغ ةفلاسلا ةدئنكش طورش سفنب نووالقل ابئانو ةرقم لع اكلم نومام#

 ءزهو و صوت ىلاو رمديأ ةدايقب ةيبيدأت ةلمح- هيلإ لسرأف 2( كووالقل هئالوو هصالخإ مدع رهظأ

 . رمديأ كولمملا هعم ىقبي نأ نووالق ىأرو هتحنأ نيا هناكم ميقأو بوتجلا ىلإ رفو نوماس

 َرمديأو تووالق تئئان ديدجلا كلملا نوماعم رطضا ىكولمملا ىرصملا شيجلا ةدوع دعبو

 لصوو م 5307 1/م.7/ ةئس نوماممس ةلزانل ةريبك ةلمح نووالق رهجف ةرهاقلا ىلإ ةدوعلا ىلإ

 . قيرطلا ىف ىفوت ديدجلا كلملا ناكو « بونجلا ىف الغوتم همامأ نومامس ٌرفف ةلقند شيجلا
 ريمأ عم ىرصملا شيجلا نم ةقرف كانه تيقبو « ةرقم ىلع اكلم ةلقندب هتحنأ نبا بعنف

 ةرهاقلا ىلإ هلاجرو هلسرأو ىكولمملا ريمألا ىلع ضبقو « ةلقند ىلإ ةيناث نومامس داعو . ىكرلم
 هنع لووالف لبقو : تامازتلالا لك ءادأب هل ادهعتم نووالق ىلإ لسراو ع ديدحجلا كلملا لتفو

 ناطلسلا هل زهجو ٠ بئارضلاو ةيزجلا ءادأ نع نوماعت ميتماف ليلخ هنبأ هفلخو ىفوتو كلذ

 وبمشرب هللا دبع ريمألا ناكو « ديدج كلم هناكم بصنو « ةلقند نم اهمامأ رف ةلمح ليلخ

 ةرسألا نم ناكو « نووالق نب رصانلا دمحم ءالو ىف لخدو مالسالا قنتعاو ةرهاقلا ىلإ أجل
 ةنس ةرم لوأل اهيلع املسم اكلمو ةلقند ىف هل ايئان هنييعت رصانلا ىأرف ةكلاملا ةيبرنلا

 ىف مكحلا ناجلوص ىلع ىلوتسا كلذبو « كلذ ذيفنتل ةلمح هعم لسرأو م ١١ 5مه ال5
 ؛ ةلودلا زثكب بقلملا ةعيبر خيش كلملا هعزان نأ ثبلي ملو . ملسم كلم لوأ ةيحيسملا ةرقم
 ضرأ ىلإ هعم تلخدو « ةرقم ىلع اكلم هسفن ةعيبر خيش بّصنو « هيلع ءاضقلا حاطتساو
 : لواضتلا ىف كانه نويحيسملا ذحأي ثيحي اهيف مالسإلا رشن ىلع تلمع ةريثك ةيبرع لئابق ةبوتلا
 . ادج ليلق ددع الإ ىداليملا رشع سماخلا /ىرجم لأ عساتلا نرفلا ةياهن ىف مهنم ىقبي الو

 ىضارأ معيزوت اهقفار ةنسحلا هذهو « ةبونلا ضرأل ةيبرعلا لئابقلا ماحتقال ةحضاو ةنسح- كلتو
 . ةرقملا ةكلمم ىلع ايئاهن ىضق امم اهيف ىرغص ةريثك تارامإ مايقو ةيبرعلا لئابقلا نيب ةبونلا

 موتي ناكو باوبألا ىمست ةرقم ةكلمب ىبونج ةعقاولا ةولع ةكلممل ةيلامشلا دودحلا تناكو
 لسري ناك داليملل رشع عبارلاو رشع ثلاثلا نينرقلا لالخو « باوبألا كلم ىمسي ماح اهيلع

 ناك باوبألا ىلإ ٌرفّيو نيطالسلا ءالّوه ةرقم كلم ىصعي ناك نيحو « هئالوب كيلامملا نيطالسل
 ما111/ه ١5 ةنس ةيمالسإ ةلود ةلقند ىف تماق ذنمو . مهيلإ هب لسريو هيلع ضبقي ام اريثك

 ك٠



 امهنيب لاصتالا عطق ذإ « ةيردنكسالا ىف ةيبوقعيلا ةسينكلاب ةولع ةكلمم تالص فعضت تذحخأ
 قفارو . سئانكلا ترجهو ةينيدلا سوقطلا تلمهأو « ةفقاسأ ةيردنكسالا نم مهيتأي دعي ملف

 اهناكس ىلع ايددع مهبلغتو اطوهسو ةولع ىضارأ ىلإ ةرقم نم ةيبرعلا لئابقلا راشتنا كلذ
 ناك نمو مهن ىحيسملا : مالسإلا قامتعا ىلإ ةولع لهأب عرسأ كلذ لك ؛ مهب مهجارتماو

 : ىنثولا هئيد لع لازي ا

 ايناتيروم نع انثيدح ىف انب مو 6 نالا ىتح نادوسلا ىبرغ ّث مالسالا نع ثدحتأ لو

 رجينلا ضوح ىلإ هب هلغلغتو ةيرادملا ايقيرفإ ىف مالساإلل ركب ىبأ ةدايقب نيطبارملا ةلود رشن ىدم
 ميدق نم اراجت اوناكو نيملسملا نيمثلملا قراوطلا نم مناكلا كولم ناكو « مئاكلاو ونربلا دالبو

 ضرأو نادوسلا ىبرغ ىلإ داشت ةريحب نم ةيمالسالا مهتلود ناطلس اوطسبي نأ اوعاطتساو

 كلذ نم مهأو : نادوسلا ىبرغ ةيمالسالا ةوعدلا رشن ىف ميظع لمع مهراجتل ناكو « ةبونلا

 ترجاه ذإ « نازف ميلقإ ىف لزنت تناك ىتلا ةملسملا ةيربربلا ةراوز ةليبق نم ةمخضلا ةلتكلا

 ىأ ةيواشلا وأ اوشلا برع نم ةلثك اهعم ترجاهو موطرخلا ىبرغ روفرادو ىاداو ىميلقإ ىلإ

 برعلا ءالؤه نوكو ايبيل ىلع نويئامثعلا كارتألا ىلوتسا نيح ناميلس دالوأ نازف نم مهدعب
 ىتنس نيب ىاداوو روفراد ىميلقإ ىف ةركبه ةيمالسإ ةكلمم ربربلا نم مهبحص نمو

 تلمش دقو ناميلس ةكلمملا كلت نيطالس نمو م 9١٠ا!/ه 45١ و م ١١مء/اه ؛م

 ةمانود هنبأ ةنطلسلا هذه هنع ثروو « روفراد نم اريبك ارطشو ىاداو بناجب مناكلا هتنطلس

 ىبرغلا نادوسلاب رمي ناك ام ىلإ ةفاضالاب اذهو . (م ١؟؟4/ه 56١ -م١١1./ه <.
 . هيف مالسالا راشتناب لجع كلذ لكو . ةيرادملا ايقيرفإ جاجح نم

 ىف هراشتنإ نأ ودبيو « اجيردت نادوسلا ىف رشتنأ مالسالا نأ قبس ام لك نم حضاوو

 ملو « هسفن ىنادوسلا لينلا رهن ضوح ىفو هيقرش ىف هراشتنا نم عرسأ ناك نادوسلا ىبرغ
 . ةبيطلا ةملكلاو ةظعوملاب رشتنأ امنإ « فيسلاب - انيأر اك - رشعي

١ 

 (")جنوفلا ةلود مج)
 اهتدعاق طسوألا نادوسلا ىف رهظت ةيرادإو ةيسايس مظن تاذ ةيمالسإ ةلود لوأ ىه

 نادوسلا نم لئايق باتكو ريقش موعنل ثيدحلاو ميدقلا ىف ةنوشلا بتاك ةطوطخم جنوفلا ةلود ىف رظنا )١(

 . جنوفلا مايقو ةيبونلا كلامملا طوقس لصق نادوسلا خيرات رظناو ةكيبش ىكم روتكدلل نورقلا ربع
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 ونربلا ميلقإ نم مهنإ ليقف « جنوفلا لصأ ىف ءارالا تفلتخاو « قرزألا لينلا ىلع ر
 نينطاقلا كولشلا نم مه ليقو « ىداليملا رشع سماخلا نرقلا ىف هيبرغ نم نادوسلا 0

 . مه اوناكو « لغغوزاف ميلقإ نم قرزألا لينلا ىلاعأ نم مه ليقو «٠ ضيبألا لينلا رزج ىف

 ماشلا نم اورف نيذلا ةيمأ ىنب ضعب لسن نم مهنإ نولوقيو «٠ برعلا ىلإ مهسفنأ نوبسني
 ىف اولغلغت مهنأكو . مكحلا ىلع مهئاليتسا لوأ ىف مهترسأ ءانبال نييسابعلا حباذم ءانثأ
 . ةيمسرلا مهتلود ةغل ةيبرعلا تناكو . قرزألا لينلا ىلع رانس ةقطنم ىلإ اولصو ىتح رارفلا

 خرؤي ةلودلا كلت مايق لوأو « ةيمالسإ ةيبرع ةلود اوناك كلذبو مهقئاثو اهب نوبتكي اوناكو
 ةكلمم تناكو « سقنود ةرامع » ىمسي كلم اهسأري ناكو م 4.١١/ه 9١١ ةئسب هل
 برع خيش عامج هللا دبع عم سقنود ةرامع فلاحتف « تعضعضت دق ابوس ىف ةولع

 ضيبألا نيلينلا ءاقتلا نم ةقطنملا دوسي ناكو « باآلدبعلا لئابق خيشو ةنيهج نم ةمساوقلا
 اًراصتنا اهيلع ارصتناو ةولع ةكلم تاوق عم نافيلحلا ىقتلاو « الامش دادتمالا عم قرزألاو

 تهتتاو . نيملسملا نم دالبلا ناكس ىف اوباذو ىراحصلاو نافدرك ىلإ الولف ترفو « امساح

 هل ابئان عامج لا دبع حبصأو ع هل ةمصاع رائس ةنيدم سقنود ذختاو ةولع ةكلمم كلذب
 ةيرصملا مهدودح اولم رصم ىلع نوينامثعلا ىلوتسا نيحو . ةلودلا نم ىلامشلا ءرجلا ىف

 . نيتيماح امهيف اوماقأو م ٠١ه١؟.مه 1 ةنس رمحألا رحبلا ىلع عوصمو نكاوس ىتنيدم ىلإ

 نوملسم برع هدالب ناكسو ملسم كللم هنأب نيينامثعلا عنقي نأ سعهنود ةرامع عاطتساو

 . نوينامثعلا مهاشخي نأل رربم الو

 مهفلخيو مهم لمع مهدحأل ركذي ال كولم ةثالث جنوفلا ةلود ىف سقنود ةرامع فلخيو
 كولم رخفا نم وه » : ةنوشلا بتاك لوقي هيفو م ١١٠١ة/ه 91/5 ةئس لياندو نيكد كلملا

 لكل لعجو « دحأ اهادعتي ال ةطوبضم نيناوق ال لعجو بيترت نسحأ نيواودلا بتر « جنوفلا
 ىلعألا : ابتر هترضح سولجلا هتداع نمل ننقو امولعم (امكاح ) اسيئر هتحلم تاهج نم ةهج
 . ه ةم6 ةنس ىلاعت هللا هأفوت نأ ىلإ هتلود ديهمتب ىنعي لازامو « هماما مهسولج ىف ىلعالاف

 ركذيو م ١١5١/ه ١١١9 ةنس ىادو نالدع مهفلخيو محل ةيمهأ ال كولم هدعب بقاعتيو
 ةعاوقل برع سيئر بيجع خيشلل ناكو ةيميلعت ةضهن هدهع ىف تثدح هنأ ةنوشلا بتاك
 نيب ةكرعم تبشنو « ىادو نالدع ىلع راث هنا ودبيو . ةضهنلا كلت ىف مهم رود بالدبعلاو
 . هلقثد ىلإ « ىّرق » هتمصاع نرم هترسأ ترفو هشيج مزهنأو اهيق تام جنوفلا شيجو هشيج

 خيشلا ءانبأ ربكأ ليجعلا ماقأف ىادو نالدع دنع بابرألا دو سيردإ حلاصلا خيشلا طسوتو
 . هترسأ اهيلإ تداعو « ىّرق » ىلع اريمأ وأ اخيش هيبأ ناكم بيجع

 هوقلا ديس ىداب كلملا هناكم اولوو نالدع مهكلم علخ ىلع جنوفلا ممص ةئسلا سفن ىفو

 با



 اهيف تفتكا م 1؟48١1/ه ٠١11 ةنس ةشبحلا عم برح تثدح هدهع ىفو طاير كلملا هفلخو

 ةنس نقد وبأ ىداب هنبا هدعب ىلوو « مئانغلا ضعب نم هيلع تلوتسا امب ةشبحلا
 ممحلاو مركلاو ةعاجشلا ىوذ نم وه ه : ةنوشلا بتاك هنع لوقيو م ١!4؛هْغه ٠

 لينلا ىبرغ ىقت لابج ازغو كولشلاب نيفورعملا هناكسب كتفو ضيبألا لينلا ازغ دقو « ةيلاعلا

 ىنبو . جنوفلا ةكلممل اعبت هتلعج ةيونس ةيزج ىلع اهكلم حلاصو « نيتلحرم وحنب ضيبألا
 ايادهب لسري ناكو « ملعلا لهأل امركم ناكو « ةموكحلا نيواودل ارصقو اعماج رانس هتمصاعب

 لوقي هيفو ىرهزألا ىبرغملا رمع خيشلا نم ةصاخو حئادم ةدع هيف تمظنو رهزألا ءاملع ىلإ
 : ةليوط ةديصق نم

 رصحلاو دَعْلا نع تلج لق حئادم هذ ىذلا ىداب روصملا كلملا وه

 هدهع ىفو « رصان دو ةسنوأ هيخأ نيا هفلخو « ةئس نيثالثو سمح وحن همكح مادو
 اهلالقتسا افلح ةقطنمب نادوسلا ىلامش ىف لزتت تناك ىتلا ةيقياشلا لئابقل متو « ةعاجم تثدح
 برحلا ىف مهمدقت تناكو « ةعاجشو ةلاسب لهأ اوناكو « رانس نع ىلاتلاب» بألدبعلا نع
 ىتلا ىهو « ةليدع ىمست تناكو لاجرلا نم اهءارظن برحلا نونفو ةيسورفلا ىف تقاف ةأرما
 رصتناو برحلا امهنيب تبشنو « بالدبعلا ريمأ بيجعدو ةعاط علخ ىلع نامثع اهنبإ تضرح
 ةشبخلا ىلإ ةيريشبت تاثعب لاسرإ ىف اسنرف تطشنو . اهلالقتسا ةيقياشلا بيجعدو حنمو نامثع

 اعيمج تءابو ىكيلوثاكلا اهيهذم ىلإ ةيحيسملا ىف ىطبقلا ىبوقعيلا اهبهذم نم اهجرخت نأ ديرت
 ةلود ىف فورظلا روطتتو . رانس ُئيحيسم نيب اضيأ لب اهدحو ةشبحلا ىف ال عيرذلا قافإلاب
 دوعتو م 177ع/ه 7*117 ةنس خولش وبأ ىداب اهيف كلملا ناجلوص ىلع ىلوتسيو « جنوفلا

 سوساي راس م ١!/54/ه ١1١1هال ةنس ىفو « راتس ةكلمم دودح ىلع بغشلا ىلإ ةشيحلا

 لتقو ةينادوسلا ىرقلا قرحب رمأو « رانس ةكلمم وحن اهجتم شيج سأر ىلع ةشّبحلا روطاربمإ

 اهشيج هيقلو رانس مامأ ىشبحلا شيجلا نم ريبك مسق ركسعو « مهماعنأو مهليإ ذخأو ىسانل
 داعو ةمالسلا رثا ةميرحلا هتغلب املف اديعب شيجلا ةيقب عم اركسعم روطاربمالا ناكو « همزهو

 كلما حرف » : اهتياهنو برخلا هذه نع هثيدح يف ةنوشلا بتاك لوقير . هدالب ىلإ هشيجب

 ريرحلا اورشنو مئالو اوماقأو حئابذلا اوحبذو دلاوملا اولمعو مهروذنب ارفوو رانس لهأو ىداب

 ةرصنب حرفف كلذب ( ىنامثعلا ةفيلخلا ) مورلا ناطلس معمسو مايأ ةعبس قوسلاو دجسملا اونّيزو
 ةسايس تذخاو . جنوفلا ةلودو نادوسلا وزغ كلذ دعب شابحألا لواحي ملو . « نيدلاو مالسإلا
 ىف مط الضفم ةبونلا لهاب ناعتساو نيناوقلا نم اريثك ريغو اديدش اءوس ءوست ىداب كلملا

 نافدرك ةلمح ةجيتن رظننا هنأ ريغ « اديدش اًبضغ بعشلا بضغو « جنوفلا ىلع ايلعلا فئاظولا

 بعشلا ررقو « جنوفلا ةلود ىلإ نافدرك تمضو ةلمحلا تحجنو م 7١ئا//ه .١١٠ ةئس

 . هدعب اكلم رصان هنبا ةيلوتو ىداب ملخ شيجلا ةداقو

_4 



 اوتاكو « جمملا نم ءارزولا ئديأ ىف ةبوعلا - خيراتلا اذه ذنم - جنوفلا كولم حبصأو
 رصات هبال مث خولش ىبأ ىدابل لوألا ريزولا مهنم ناكو : رانس ىف احضاو اليبق وأ ةعامج
 اوناك نيذلا نييلعجلا نم مهنإ لاقيف جمهلا مهو هتعامج امأ « كليكل وبأ دمحم خيشلا وهو
 ند وأ ىداب كلملا مهنكسأ نيذلا ةبونلا لهأ نم مه لب لاقيو « بالدبعلا لئابق ىلامش تولزني
 دمحم خيشلا هنم ردحنا ىذلا لصألاو . صاخلا هسرحو هدنج مهنم لعجو رانس لوح ىرق ىف
 باوبألا هلاوخأ ةعومجم هتنكم دقو . باوبألا ءاسن نم جرزت ؛ ىلعج ىلإ عجري كليكل وب
 خيشلا ىفوتو « ليعاممإ هوخأ ىلوتو رصان كلملا لزُعو . هريبدتو مكحلا ةرادإب ظافتحالا نم
 تاماسقنالا ترثكو « مكحلا ىلع ىلوتسيل هتريشع وأ هتعومجمب نيعتسي دحاو ريغ لحشأ ذإ ؛ جمحلا ةعامج ىف اعيرس سفانتلا ادبو « بجر دو ىداب ةخيشملا ىلوتو كليكل وبأ دمحم
 م 187./ه ١١85 ةنس نادوسلا ىلع دمحم شويج تلخد نأ ىلإ ةلودلا ىف ةيلهألا بورحلاو
 . لماك ليعامسإ هنبا ةدايقب

 ع

 ليعاتت دهع - نادوسلاو ىلع لمح

 ناداوسلاو (')ىلع دمحم (1)
 الدب ةينادوس بئاتك وأ هبينك هشيجل تحيتأ ول ىنمتف ؛ سأبلا ةدشو ةعاطلاو صالخالا نم هيبأبش نع هعمس ام ىلإ نادوسلا حتف ىف ركفي ىلع دمحم تلعج ىتلا تايرغم ا ضعب عجرت

 اتركي نأ ىشخو نادوسلا ىلإ مهنم نوريثك رف ةروهشملا ةعلقلا ةحجبذم ىف مهب عقوأو رصم
 ردصأف . مهرمأ لاحفتسا لبق مهيلع ىضقيو مهبقعتي نأ ىأ رفع هدض حالسلا لمحت كانه ةلود
 لئابق ىلإ بلطو « ةبونلا ضرأ ىف شيجلا راسو . داوقلا رابك نم نيدعاسم هعم نيعو هل ادئاق لماك ليعامسإ ثلاثلا هنبا ىلع دمحم نّيعو افلح ىلإ شيجلا لّحُرو « ىداوبلا نابرعو نابلألاو طوقرألاو كارتألاو ةيراغملا نم اشيج عمجف , ةلمحلا زيهجتب لغوظال كي دمحم ىلإ أرارق
 ل اههوجو تلو ةفئاطو مهنم ةفئاط تملستساف ؛ عفادملا صاصرل دومصلا اوعيطتسي مل مهتلاسب نم مغرلا ىلعو « مهبرح ىلع لماك ليعامإ ممصو . اهنولمحي اواشن ىتلا مهتحلساو مخهويخ نوعفدي ال نكلو طقف ةواتإ وأ ةبيرض نوعفدي مهنإ اولاقو اوبأف مهتحلساو مهويخ ميلست ةيقياشلا

 . ةيمالسالا فراعملا ةرئادو نورقلا ريع تادوسلاو ٠ ةيرصملا ةرادالاو ةيرانسلا
 نمحرلا دبعل ىلع دمحم رصعو . ةكيبش ىكم روتكدلل
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 ىلإ اومضني نأ اوضترا ىتح مهتلامتسا ىف ذخأو مهنأمطو « هل اوملس اهيفو ىدنش ةنيدم ىلإ
 ترفو « لماك ليعامسال ميلستلا مهنم ددع رثآو ىدنش ىلإ اوبحسنا دق كيلامملا ناكو . هشيج

 ةفئاط و . ريخ كلذ دعب مهنع عمسي ملو « ايبيل ىلإ ارهجتا اهنمو نافدرك ىلإ مهنم ةفئاط

 ىدتشو ربربو ةلقند ماكحو ةيقياشلا هل ملسو . اهرابخأ تعطقناو « زاجحلا ومن اقرش تهجتا

 هيلع دفو اهيفو « ةيلاحخلا نامرد مأ رقم ىف لزن ىتح هفحز لماك ليعامسإ لصاوو . نييلعجلاو
 بتر سائلا ضعب هنم برهو م١1811/ه١1؟5 ةس ناضمر لئاوأ ىف هل مّلسو باالدبعلا ريمأ

 هيتل نم لك ىدهي ناكو « بونجلا ىلإ فحزو « مهاسكو مهسفنأل نامألا مهاطعأ نورخأ

 رشع ىناثلا ىف رانس ةنيدم لخدو هاسكو هنمأف حينوفلا كلم هيقلو « افيسو ةوسك ماكحلا 7

 ةليلج تامدخ ةبورعلاو مالسالل تِّدَأ ةميظع ةلود رانس ةلود تناك بير نودبو . ناضمر نم
 . ءارعشلا ضعب اهاثرو نورق ةثالث ةذل

 رادرتفدلا كب دمحم ةدايقب ةلمح أ دق هلقند ىف وهو شيجلا دئاق لماك ليعامسإ ناكو

 عنصت مو ضيبألا ةئيدم دنع رادرتفدلا شسيجب ىقتلاو ٠ ميلستلا اهمكاح لبقي و نافدرك حفل

 ليعامسإ رقتساو . نافدرك ةرامإ تملستساو « ةيرانلا ةحلسألا ءازإ بارحلاو فويسلا اكيش

 ليعامسإ هاخأ اشاب ميهاربإ رازو . ىرسألاو مئانغلاب هيأتو ايارسلاب لسري ذخأو « رانس ىف لماك

 لماك ليعامسإ ضرفو . اًميرس داعو « هيب ىلإ نيينادوسلا لاسرال هعم ةدعلا دعبل راتس ىف لماك
 ةماخوب سحأو . اهضيفخت ىلإ رطضاف اًديدش اًبضغ اوبضغذ نيينادوسلا لع ةحداف بئارض

 - ليعاعنإ ممصو « ةموكحلل بتاكمو شيجلل تانك اهب ىنبو ىندم داو لزنف رانس خانم

 ١ نييلعجعلاو ىدتش كلم رمنب هتدوع ىف رمو « اهيلإ دوعي نأ - نيتنس ةدم ةرهاقلا نع هبايغ دعب

 رصقت غلبم وهو ؛ هينج فلأ نيرشع وحن غلبي ام دوقنلاو ماعنألا نم هيلإ مدقي نأ هنم بلطو

 عضوب رمأو ماقتثالا ىلع رمن ممصف « هيلع اسق هعجار املف « ظهاب غلبم وه وأ هدراوم هنع

 ةئنس قانتخالاب تامف « يمئان لماك ليعامسإو هلعشأو هتميحخ لوح فاج بصق

 . اوريسأ نم ريغ فالا اهيف لت رادرتفدلل ةيماقتلا تالمح كلذ تبقعأو . م 187 مه

 ليكنتلا ةسايس عبتاو نالا موطرخلا ناكم ىف لزنو كب نامثع نادوسلا ةرادال لع دمحم نيعو

 دمحم نيعو . اعيرس ىفوتو « رادرتمدلا لثم رظنلا ريصق ناك هنكلو ؟ مهبنذامو نينادوسلاب

 نادوسلا ىلإ ديعي نإو ةموكحلل ّدقثلا عجاري نأ هيلع ناكو « رانس ميأقال اماح اغأ ديشروخ ىلع

 ؛ ةديشر ةينارمع ةسايس رانس ىف عبتاو « نيتياغلا قيفمت ىف حج ائجتلم ةشبحلا ىلإ رف نم

 نوديجيي اهتم الامع بلطو رصم لثم ميدتسمل ىرلأ ىلع نادوسلا ىف ةعارزلا ىنبت نأ ىأرو
 راجشألا صعب سارغأ رصم نم رطحتسأو « عرتلا رفحل نيرخغأ هلامع بلطو ىقاوسلا ةعاتص

 ىف ن نأضلا ةلالس نيسحتل رصم نم اشابك بلطو « ركسلا بصتو ةلينلا ةعارز عجشو ةرمثملا

 همكح نم اماع رشع ىنثا دعبو . اشاب بقل حنمو ناريمريملا ةبتر ىلإ ديشروخ ىَقُرو . نادوسلا
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 رادرتفدلا نينس مهاسنأ ىذلا لداعلا احلا هيف اوفرع ذإ هتدوعل نوينادوسلا نزحو رصم ىلإ داع

 كلذ بعصف بكارملاب لزنو هيدل ام لماكب زهجت » : هتدوع نع ةنوشلا بتاك لوقيو ةيومدلا

 ناكو نادو وبأ اشاب دمحأ هفلحو . © عومدلاب نوكابتي هعادو دنع اوراصو اعيمج ىلاهألا لع

 ريغ نم طبض دشأ ةموكحلا طبض » : ةنوشلا بتاك لوقي هيفو ديشروحخ دهعل ارارمتسا هدهع

 لاغشألا ىف ىف مهريخست ىف نيحالفلا ىلع ركاسعلا ىدعت نم ناك ام لطبأو « طيرفت الو لامهإ

 ىضارألا تبصخو ريخلا رثكو ةرامعلا تدازو ىلاهألا تحاترا كلذبو .. مهمئاهب ريخستو

 : هفلس مايأ م نسحا همايأ تراصو شورق ةسمخب ةرذلا بدرأ راص ىتح راعسألا تصخرو

 لع دمحم ىأرف ع نادو وبأ اشاب دمحأ ىفوتو ْ « اهسفن ىف ةنسح اضيأ هفلس مايأ تناك نإو

 حاصملا ىف نوريدملا نواعتيو «رصم ىلإ اًسأر ةيريدم لك عجرتو تايريدم ىلإ نادوسلا ميسقت

 هتباجأو نادوسلا ىلإ نكاوسو عوصم ىئانيم مضت نأ ةينامثعلا ةموكحلا ىلإ بلطو ؛ كل

 نييتادوسلا نم نورسوي نمي تاعامج هل لسرت تناك لماك ليعامسإ هنبا ةيالو ذنمو . هبلط ىلإ
 ىف نوتومي مهنم نوريثك ناك ذإ ةسايسلا هذه أطخ نيبتو . شيجلا ىلإ اهمضل لابجلا ىف

 نمو وه هب ذخخأ امب ديشروخخ ةيالو ذنم ةرادالا تمظتناو . رصم تاركسعم ىف وأ قيرطلا

 بلجو ىناويحلا جاتنالا ةدايزو ةعارزلاو ىرلا نيسحنو ةميوق ةينارمع ةسايس نم هدعب ءاج
 ' . عرتلا رفحو ىقاوسلا ةعانصل رصم نم ةرهملا لامعلا

 تايلصنقلا تعشنا هدهع ىفو 1848 ةئس ىلع دمحم هدج نوسوط نب لوألا سابع فلخو
 نيعو نادوسلا ىف ةريبك ةسردم حتفب رمأ سرادملا ضعب رصم ىف قلغأ هنأ عمو « موطرخلا ىف

 تلطبأ هدهع ىفو « ةسردملا هذه قلغأ هفلخخ نيح اديعس نأ ريغ . اهل ارظان ىواطهطلا ةعافر

 بئارضلا عمج ىف ةيموكحلا ةادآلا حالصإب رمأو نادوسلا رازو ايئاهن ىئادوسلا قيقرلا ةراجت

 اهعمج فقي نأو سائلا ىلع طلست ال نأو نادوسلا ىف دنجلا بئاتك ىقبت نأ ىأرر ( اهففخو
 . مهلزانم ىف قئادحلا ءاشنإ ىلع نييادوسلا عيجشتو عراوشلاو ندملا ميظنتب رمأو « بئارضلل

 ( م 1مال4 - 1851 ) 29ليعاسإ دهع (بر
 مكحلل داعا كلذبو نادوسلل ارادمكح ىدمح اشاب ىسوم نييعت ليعامسإ هلمع ام لوأ ناك

 نس وبأ دمحأ خيشلا نيعف مكحلا ىف ىنادوسلا رصنعلا كرشأو « ديشروخ مايأ ةيزكرملا ماظن كانه

 تاونس رشع دعب ىفوت نأ ىلإ هتفيظو ىف لظو رانسو موطرخلل اريدم ةيركشلا ةليبق ريبك
 ناكسلا ةلماعمب ليعامسإ هبلاطو« ةيرادالا نييتادوسلا ةءافك ىلع تنهرب ةزاتمم ةردق رهظاو

 نادوسلا ىف تعشنأو « هتراجت قاطن عيسوتو نادوسلا ىف نارمعلا دايدزا ىلع لمعلاو لدعلاب

 . ريقش موعنل ثيدحلاو ميدقلا نادوسلا خيراتو ربع نادوسلا باتك ليعامتإ دهيعل نادوسلا ىف رظنا )١(

 ىعفارلا نمحرلا دبعل ليعامسإ رصعر ةكيبش ىكمل نورقلا
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 ضيبألاو موطرخلاو ربرب : تايريدملا مصاوع ىف سرادم سمخ ىدمح ىسوم ةيرادمكح نمز

 باتكلا نم اهتجاحب ةينادوسلا ةرادإلا ةيماظنلا سرادملا هذه تدمأ دقو . ةلقندو السكر

 ىلع اروصقم ملعلا ناك نأ دعب بدألاو ةفاقثلا ىف ةضهن تثدحأو فارغلتلا لامعو نيبساحاو

 نآرقلا بيتاتكو دجاسملا ىلع قافنإلاب ليعامسإ رمأو . ةيعرشلا مولعلا سلاجمو نارقلا ىوالح

 ةفرعم ىلع ناكو نادوسلل ارادمكح رهظم رفعج ليعامسإ نيعو . اهل ةيرهش بتاور ضرفو

 ىف عاشو ةشقانملاو راوحلل ءابدألاو ءاملعلا هدنع عمتجي ناكف ةيبدألاو ةينيدلا مولعلاب ةعساو

 عئاقولا ىف رشنت تناك دئاصق نومظني ءارعشلا ضعب ذخأو « بدألاو ملعلاب فغشلا هماي

 . ءاوتسالا طخخو لازغلا رحبو روفراد ىف : نادوسلا قاطن ىف عسوتلاب ليعامسإ رمأو « ةيرصملا

 نيبو هنيب تاقالعلا تءاسو « هل اريدم ىنادوسلا ريبزلا نيعو لازغلا رحب ىف فورظلا تروطتو

 روفراد ناطلس ىلإ مهخياشم فو : ١م6ال4/ه ١79٠ ةنس مهيلع رصتناو مهيراحف تاقيرزلا

 م 819/١/"/ه ١197 ةنس رشافلا : هتمصاع ريبزلا لخدو « كراعملا ىدحإ ىف لتقو ريبزلا هلزانف

 . اليلج المع ريبزلا نم كلذ ناكو « نادوسلا ىلإ روفراد تمضو

 ركيب ليئومص وه مهم فشتكم امههدحأ نييزيلجنإب هريصم طبترا دقف ءاوعسألا طخ امأ

 ركيب ليئومص ناكو « نودروغ وه ىزيلجنإ طباض ىناثلاو « ةيئاوتسالا تربلأ ةريمب فشتكم

 هيلع فرعتف « ةيزيلجنإلا ةكلمملا دهع ىلو ةيعمب م 1859ه ١7٠0 ةنس لئاوأ ىف رصم راز

 ريكب ليئومص كلذ ىضتراو « رصمل همضو ءاوتسالا طخ ىلع ةلمحب مايقلل هراتخاو ليعامسإ

 ىدحإ ىهو . هينج فالا ةرشع وحب خلبي ىونس بتارب تاونس عبرأ ةدمل دقع هعم روحو

 مدخيس هنأ اناظ ءاوتسالا طخ ةقطنم حتفب ىزيلجنإ ىلإ دهعي نأ ىربكل ليعامسإ تاطلغ

 ةرمعتسم ءلوتسالا طخ ةقطنم لعجب هدالب مدخي نأ هسفن ىف ركيب ليئومص ٌرسأو « رضم

 تقفنأو « نييرصملاو رصم ىلع نيينادوسلا بيلأت ةينيع بيصن عضوو « عاطتسا ول ةيناطيرب

 هتنج ام لكو « انونظم ناك !؟ مضلاو حتفلا ةيلمع متت لو « تاهينجلا نم فلأ ةئامنامث ةلمحلا

 اريوفو وكيتافو ورك و دنغ ىف كانه تاطخم ثالث سيسات تاونس عيرأ لاوط ةلمحلا نم رصم

 ىلإ ليعامسإ دهعي نأ نم الدبو « هدالب ىلإ داعو ركيب دقع ىهتناو . اهيلع ةيرصم مالعأ عفرو

 ةرافسلا ىف هيلع فرعت ايزيلجنإ اطباض رابون هريزو هيلإ مدق حتفلا مامتإب ىنادوس وأ ىرصم

 هاضتراف « نيصلا ىفو مرقلا بورح ىف هتلود مدخ ىذلا نودروغ وه ةناتسالاب ةيزيلجنالا

 ةعومجم سيسأت ىف كانه حجنف « ءاوتسالا طخ ةقطنم ىف ركيب ليئومص هادي ام ممتيل ليعامسإ

 ىف لوخدلل رطضاو « هيلإ سانلا بولق بذجف اركام ايسايس ناكو « ةيركسعلا تاطحملا نم

 مدع ىلع اممصم رصم ىلإ داعف قاهرإلاب سحأو « ةرواجملا نادلبلاو ةدنغوأ عم تاشوانم

 . هداليل هترايز دعب هعوج رب هلذعوق © ةتمهم لاكاب هعتتأ ليعامسإ نأ ريغ ع نإدوسلا ىلإ ةدوعلا

 ١ تادوسلا ىف ةيفرشلا ةقطنملا لك تلحدو عوصمو نكاوس ىلع تلوتسا رصم تناكو
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 نيبو مهنيب برح تبشنف ةشبحلا دودح ىلإ نويرصملا لصو م ١4/4 /ه 1741 ةنس ىفو

 ىتنس ىف ايرترإ تاعفترم ىلع نويرصملا ىلوتساو ليلق دعب انحوي اهكلم ىفوتو ةشبحلا
 رحبلا نم ليعامسإ ةيروطاربمإ تعستا كلذبو م امال 5 مه ١١975 و م اماله/ه 11
 رمحألا رحبلا لحاوس نمو ايروتكيفو تربلأ : لينلا ىلاعأ ىف تاريحبلا ةقطنم ىلإ طسوملا

 ندع جيلخ ىلع اهتيامح تطسبو « داشت ةريحب ىقرش روفراد ىلإ عليزو عوصمو نك أوسو
 . هيلع سوفرج سارو ىدنملا طيغغلا ىلإ اهدودح تلصوو ةدنغوأ ىللعو بدنملا باب زاغوبو

 ةنس ليعامسإ ىقليو نودروغ دوعيو . لاموصلا ىلع رصم ناطلسب ارتلجنإ تفرتعاو
 اًرادمكح- هنييعت نم هبلط ام ىلإ ليعامسإ هبيجيو اشاب فيرش هريزو روضحب م 18اا/ه

 « قرشلا دقفتب ًادييو نادوسلا لزنيو هلبق رادمكحل طعت مل تاطلس هاطعأو نادوسلا ىلع اًماع
 ع ةليوط ةرتف كانه رومألا جلاعي لظو روفراد ميلفإ ىف نايصعلاو درمتلاب ربخ هءاج عوصم ىفو

 هءاجو . ةئطاحخ ةركف ىهو نييبورأو زيلجنإب ةناعتسالا ىف ركفو نيينادوسلا صالخإ ىف كشر
 ىف لمعلا لازتعا لع ممصف ع هفلخ « قيفوت » هتنبأ تاو مكحلا نع هقيدص ليعاعسإ لزانت ربح

 2 نأ دكؤملا نمو . ةعساو تاطلس نم ليعامسإ هل حان امب اعتمتم لظي نل ذإ « نادوسلا
 ةيعارزلا ةورثلا لالخغتساو جب اتنالإ ىف ةدايزو نارمعلا ىف امدقت هل حاتأ قيقشلا نادوسلل ىرصملا

 . ةثيدحلا ةيملعلا فراعملا رشنو ىندملا ميلعتال سرادملا سيسأت عم ةراجتلا ىف اراهدزاو ةيناويحلاو
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 ىشياعتلا هللا دبع هتفيلخ - ىدهملا ةكرح

 ىدهملا ")ةكرح (أ)
 ءانب ىف اراجن لمعي ناك بأل م 1844/ه ١751٠0 ةنس دلو هللا دبع نب دمحم وه ىدهملا

 ىلامش ةيرق ىلإ اهكرتو ىدنش ةنيدم ىف لزنو ايونج لينلا ىف رجاهو « ةلقند ةقطنمب نفسلا
 نيدلا وحن هترطفب ليمي ناكف وه امأ « مهيأ ةنهم دمحم ةوخإ فرتحاو . ىفوتو « نامرد مأ

 ىلع ملعتي خويشب وأ خيشب قحتلا هل هظفح دعبو « ميركلا نارقلا اهيف ظفح ةولخ لخدو
 موطرخلا اولزن مهدلاو ةافو دعي هتوخإ ناكو . فوصتلا نقلتيو وحنلاو ديحوتلاو هقفلا مهيديأ

 ذحنأو « ةقيرطلا كلت نقلت هنعو ةينامسلا ةقيرطلا عابتأ نم ايفوص اخيش مزلو « مهعم اهلزنو
 ضيبألا لينلا ىف ابأ ةريزج ىف م ١809.٠ /ه ١785 ةنس لزتعاو ؛ ةلرعلاو كسنلا ا لا

 فراعملا ةرئادو ىعفارلا نمحرلا دبعل لالتحالا دهع نورقلا ربع نادوسلا ىباتك ةكرحلا كلت ىف رظنا )١(
 . ةيمالسالا نادوسلا خيراتو ةكيبش ىتكم روتكدلل نرق ىف نادوملار

 لئاوأ ىف نادوسلاو رصمو ريقش موعتل ثيدحلاو ميدقلا
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 خيشلا ىفوصلا هخيش عم فلتخار  ةدابعلاو كسنلل رهنلا ءىطاش ىلع اهب فهك ىف فقرصتنأو

 تحبو ء هفوصت اهغيستسي مل وهللا نم روصب هئانبأ دحأ ناتخ ىف لفتحي هدجر ذأ فيرش دمحم

 نم اهنأ ركذت هنرسأ تناكو ٠ دهعلا هيلع ددج ةينامسلا هتقيرط باحصأ نم رخآ خيش نع

 ىذلا رظتنملا ىدهملا هنأ ارس ءاملعلا ضعبو قرطلا خياشم بتاكي ذحخأف لَ لوسرلا ةلالس

 ذحعأو « همزالس رصنلا نأو مالسالا ةرصنل كلذب هّصخ هللا نأ ممل نلعاو « لوسرلا هب رشي

 ةوق ةموكحلا هيلإ تلسرأ هتوعدا تعستا الو « هلوح نوفتليو نورئاكت نييتادوسلا نم هوديرم

 كلت نم جرخي نأ ىديملا ىأرو اهرهقي نأ شيواردلا نم هعم نمب عاطتساف بأ ةريزج ىلإ

 ةموكحلا اهلسرتس ىتلا ةريبكلا ةوقلا دض نصحتلا ىلع هدعاست الو ةفوشكم اهنأل ةريزجلا
 ةدوشاف ريدم هيلإ هجوو ؛ هب رقتساو ريدق لبج ىف لزنو نافدرك ىف لقت ةقطنم ىلإ هجتاو

 نادوسلا مما اشاب فوعر بلط ةموكحلا تاوقل ةميرحلا هذه بقعو « اهيلع ىضقو هلاتقل ةوق

 رداقلا دبع لاسرإ اوأرف « ةرازولا لع نورطيسي وييارعلا ناكر رصم نم ةيركسع تادادمإ

 هنس ىدهملا ةلزاتمل ىلالشلا اشاب فسوي ةدايقب شيج فلات هلوصو لبقو « ىملح اشاب

 , هل نيتقباسلا نيتلمحلا لثم شيجلا اذه مزهو « ريدق لبجب هرقتسم ىف م 1881/ه 8

 تدمحأ ةموكحلا نكلو ةريزجلا ىف هعم :نوريشك راثو « نيريثك اراصنا رصنلا اذه هبسكأو

 م 1888/ه 17.6.0 ةنس ىفو . ءودطلا' ,ىملح اشاب رداقلا دبع ةريزجلا ىلإ داعأو مهتاروث

 نادوسلا ءاحنأ نم كوريثك نوديرم هءاجو « هل أرقم اهذختاو اهيلع ىلوتساو ضئيالا ةئيدم مجاه

 .«هللا ىلو » ةيّؤر نوديري

 سكه ةدايقب ىدنج فالا ةرشع لالتحالا ةموكح تلسراف رصم اولتحا دق زيلجنالا ناكو

 ىدهملا عابتأ ر اصنألا مدغو ع ةمأت ةدايإ تديبأو ضيبألا ىف ىدهملا تمجاهو ىزيلجنالا اشاب

 ىف ءاسلا لحتأو ىدهملا ةعيابل نادوسلا ءاحنأ عيمج نم دفت دوفولا تذحأو : ةريثك مئانغ

 ةيرصملا ناتموكحلا تبرطضاو « هبقانمو ىدهملاب نينغتي هريغو باطتحا نم نملامعأ ىفو حارفألا

 داليملل 1841” ةنس ربمسيد ىفو . موطرخلا نع نييرصملا ءالج زيلجنإلا ىأرو ةيزيلجنالاو
 نأ دعب ةيرصملا ةموكحلا مسأب روفرأد 8 اًشاي نيتالس ىواسمتلا طباضلا ىدهملل ملستسا

 نع ءالجلاب رصم لع طغضلل ارتلجنإ تداعو . ىودج نود ةلماك ةئس هعابتأ لزاني لظ

 ١85 ةنس رياتي لئاوأ ىف لاقتساو « نادوسلاب ظافتحالا ىلع اشاب فيرش ٌرصأو نادوسلا

 فقوملا ذاقنتإ هنكمي ىذلا وه نودروغ نأ ارتاجنإ ىف ةموكحلا تأرو « اشاب رابون هلو

 تادوسلا ىف ةيبعش ةيصخشب عتمتي هنإ اناظ ةمهملا لبقف ( نادوسلا نع نييرصملا دونجلا ءالجإو

 ةيشيدلا ةسامحلا ىدم روصتي نكي مو « قيقرلا ةراجت هتحفاكمل مهنم نيريثك بضغأ هنأ ٍىسنو

 لسراو ١8/85 هنس رياربف ىف موطرخلا لصوو « نييتادوسلا سوفت ىف ىدهملا اهلعشأ ىتلا

 هباجأو « قيقرلا ةراجت حيبي هنأ هيف نلعأو نافدرك ىلع اكلم هيف هنيعي اباطخخ ىدهل ىلإ اوت
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 الالقتسا نادوسلا حنم ىف ركفي وه ناك امنيب مالسالا ىف لوحخدلاو مالستسالا هنم ايلاط ىدهملا

 تبشنو « نيلجرلا نيب قافتالا نكمملا ريغ نم هنأ ادبو « ىريلجنالا مكحلا ذوفن تحن ايتاذ

 ةلمح ارتلجنإ تلسرأو رمحألا رحبلا ىلع نكاوس ءانيم ىلإ قيرطلا تلطع قرشلا ىف تاشوانم
 « نييدهملا وأ راصنألا ىديأ ىف ربرب ةنيدم تطقسو « حاجنلا ال بتكي مل ماهارج ةدايقي

 تذخأو افلحو ناوسأ ىف ةيزيلجنإ ةيرصم ةوق تعمجتو ىلسلو ةدايقب ةلمح ارتاجنإ تلسرأو
 هشيج دعي ىدهملا ذخأو « ةيمامألا زكارما ىف ىدهملا تاوق ضعب تمزهو لينلا ىف اهقيرط
 : هتديصق هدشني ائبلا رمع دمحم خيشلا هرعاشو « موطرخلا ىلع ءاليتسالل

 ةايح هلالا نأش ىف توملو >تابث ٌءاقللاو ٌربص برحلا
 عرسي ملو داليملل 4 ةنس ربوتكأ رخخاوأ ىف نامرد مأ ةيباط ىبونج هعابتأ عمجتو

 ةلمحلا نأ ىدهملا غلبو . ءامدلل انقح ملستست ىتح اهراصح ىأرو موطرخلا حتف ىف ىدهملا
 رياني نم نيرشعلاو سداسلا ىف موطرخلا ىلع موجهلاب رمأف ةمتملا تلصو ةيزيلجنالا ةيرصملا
 اوكتفو ضييألا ليتلا ىلع تاماكحتسالا فرط ىف ةرغث نم راصنألا اهلخدو « الوصو لبق
 هركسعمب لعتناو ؛ هئاجرأ عيمجب نادوسلا ىدهملل نكادو . هرصق ىف نودروغ لتقو ' ةيماحلاب

 نادوسلا ءالخإ زيلجنالا نلعاو ملستست ةيرصملا تايماحلا تذحتأو ةلقئد هل تنعذأو نامرد ءأ لإ

 ةنس ةيئوي نم رشع سماخلا /ه ”١7١ ةنس ناضمر نم عيارلا مويلا ىفاو امو . مهدونج نم
 ميلاعت هل ترثأو ٠ عوبسأ دعب ىفوت ذإ هلهمت ملو سوفيتلا ىمح ىدهملا تباصأ ىتح م ١ مخه

 ضعب هنع ترثأو لبقملا لصفلا ىف اهنع ثدحتنس ةحضاو اسسأ هتوعدل لعجت نأ اهنأش نم

 للذتلاو عوضخلاو عوشخلاو روضحلاب اهولخداف ةالصلا ىف متلخد اذإ » : هلوق لثم ظعاوم

 شيع ال لوقو هللا ىلإ بلقلا هجوت عم متعطتسا نإ عومدلا باكسناو راسكنالاو لاهتبالاو
 . © كئاقل ىف الإ ميعن الو كراد ىف الإ

 ىدهملا ةفيلخ 2)ىشياعتلا هللا دبع (ب)
 هتمصاع لقنو « هتوعد ىف ىملا هدي ىشياعتلا هللا دبع - رضتحب وهز - ىدهملا فلختسا

 وهو اركبم ىدهملا ىلإ رجاه دق ناكو « ىرسيلا ةفضلا ىلع موطرخلا ةعلق : نامرد مأ ىلإ
 لهعي نأ ىعيبطف ع ٌديفنتلاو ةرادالا ىف هيلع دمثعي ىدهملا ذخأو ع هعيأيو ابأ ةريزج ىف لازي ال

 : نامرد مأ ىلإ مهلقن نيذلا ةراقبلا هتليبق ىلع ةصاخو برغلا لهأ ىلع هدامع ناكو « هتفالخب هيلإ
 ىف ةرادالاو مكحلا نوكش رمألا لوأ 8 لعجو . ةيركسعلا هتوق ماظن نييلعجلا نمو مهنمو

 ىانلا نيب مكحلل ايضاق رشع ةتس ىشياعتلا بدنو ؛ فارشألا ٌرمُسو ىدهملا ةرسأ ىديأ

 رصمر ريقش موعنل ثيدحلاو ميدقلا نادوسلا خيراتو نادوسلا باتك ىدهملل هتفالخو ىشياعتلا ىف رظنا (1)
 ىعفارلا نمحرلا ديعل لالتحالا دهع لئاوأ ىف نادوسلاو ةكيبش ىكم روتكدلل نرق ىف نادوسلاو نورقلا ريع
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 وأ ةلامع لك ىلع لعجو ؛ ميلاقأ وأ تالامع ىلإ نادوسلا مسقو « ةنسلاو باتكلا بجومب

 هلامعأ ىف هنودعاسي نيفظوملا نم ددع ملاح لك عنو ةرادإلاو ٍشيجلا ىلع رطيسي « اماح ميلقإ

 . ةريبك ةنيدم ىلإ ركسعم نم نامرد مأ ةمصاعلا تلاحتساو « ةيرادالا

 ايرتيرإ اضيأ اولتحاو نويلاطيالا اهلتحاف عوصم ءانيم نم اهتيماح ٍتدرتسا دق رصم تناكو
 شابحألا شوان الماع تابالقلا ةئيدم ىلع نيعو ىشياعتلا عرسأو م 188هراه ١.08 ةنس

 نيتس وحن نم فلأتي ريبك شيج ىأر ىلع ةجنع ابأ هدئاق اهيلإ لسريو « كراعملا ىدحإ ىف لتقو

 ع« ةمصاق ةميزهب شابحأل ىلمو رادع ىارلا ةدايقب ىشبح- شيج هيقلو « ةشيحلا لاعقل ىدنج فلا

 ةئس ثلئمو . اهوقرحأو كاذئيح ةشبحلا ةمصاع ( رادنوغ ١ ردنق ىلإ نويدهملا مدقتو

 طخ ةيريدم لثملابو « هنوكش ىلع فرشي اح نود لازغلا رحب , حبصأ ماخم5/مه 1.

 ىلإ زيلجنالا اهمضو م 1888/ه ١1.٠ ةنس ىدهملا عابتأ ىديأ ىف تطقس تناكو ءاوتسالا

 نع لسغي نأ ىل لع داليملل ١889 ةنس ةشمحلا روطربمأ انحسوي ممصو ٠ هدنغوأ مهتر معتسم

 نييدهملا بر تابالقلا ىلإ هب مدقتو هعيمج هشيج دشحف 5 ةئس ةميزه راع هشيج

 هشيدج بحسناو اتيمم احرج ةكرعملا ىف حرجو هشيج ىلع رئاودلا ترادو هب اوقتلاو « راصنأل

 ةحلسألاو ىراوجلاو ديبعلا نم ىصحت ال مئانغ ىلع نولوتسيو نورسايو نولتقي راصنألا هءاروو

 . ةررذلا ىلإ راصنألا ٍيف ةيونعم او ةيبرحلا حورلا مفر رصن وهو ( هسفن روطاربمالا جاتو لويخلاو

 سفن ىف كلذل دعأو ىزيلجنالا لالتحالا نم اهذاقنإو رصم وزغ ىلع ىشياعتلا ممصو

 ىلإ اهجتم لامشلا ىلإ راسو « نييلعجلا نم وهو ؛ ىموجتلا نمحرلا دبع ةدايقب اشيج ةنسلا

 ةماسجو ةحادف اهتدازو « ةحداف رئاسح هشيجب تازنأ اقلح ىداو ةيماح نكلو رصمو ناوسأ

 اهسفت ةئسلا ىفو . ايئاهن ءاضق ىنادوسلا شيجلا ىلع ىضق ثيحب اهدعب ىكشوت ةكرعم

 عطتسي ملف بناج لك نم ءادعألاب اطاخم ىشياعتلا ناكو « ةريبك ةعاجم نادوسلا ىف ترشبتتنا

 مجشأ كولشلا لئابق ىشياعتلا عضخأ م 189ه 117:17 ةنس ىفو . جراخلا نم دالبلا نيومت

 اضيوعت كلذ ناكو « هتعاط ىف ةدوشاف اهتمصاع تلخدو بونجلا ىف ةيجئنرلا ةينادوسلا لئابقلا

 م ١1891/ه ١١٠١/8 ةئس يف ةيرصم ةوق تعاطتساو . ةعاجملا ىفو لامشلا ىف هرئاسح نع هل

 ىفو . اهتدرتساو نكاوس ىبيونج ركوط ةئيدم نم برقلاب ىشياعتلا دئاق ةنقد نامثع مزهت نأ

 دودح نم برغلاب ةينادوسلا السك ةنيدم ىلع نويلاطيالا ىلوتسا م 1894/ه 1١99 ةئس

 اهروطاربمإ دهع ىف ةشبحلا نيبو السكو عوصم ةكلام ايلاطيإ نيب برح تبشنو . ايرتيرإ

 سرام ةرغ ىف ةقحاس ةميزه نييلاطي الاب شابحألا لزنأو داليملل ١896 ةنس كْلْتَم ديدجلا

 رطخخ نم ىشياعتلا عابتأ ددهتي ناك ام ىلع ىضق كلذبو « ةودع ةئيدم دنع ١895 ةئس

 ىداو نم ىديدح طخ ءاشنإ ىّرر دقف « قفألا ىف ودي ذخأ مظعأ ارطخخ نأ ريغ . نايلطلا

 ةنس شويجلا لقن ىف هلالغتسا نكمي سماخلاو عبارلا نيلالشلا نيب دمح ىبأ ةنيدم ىلإ افلح

 ا



 ماعلا هدئاق ىرخأ ةرابعب وأ ىرصملا شيجلا رادرس ىلإ رماوألا تردصو م 1855/ه ١0#

 . ةلقند ةيريدم عجرتساو « افلح ىداوب شيجلا ٌرمو « نادوسلا حتفل شيج دادعال رنشتك

 ةنسلا هذه ىفو « داليملل ١887 ةنس سطسغأ ىف دمح ىبأ ىلإ لصو مث شيجلا حارتساو

 رصقناو .شيجلاب رنشتك مدقتو « ىرصملا ملعلا كانه عفرو السك ىلع ىرصملا شيجلا ىلوتسا

 تبشنو نامرد مأ ىتح هفحز ىف ىضمو « داليملل ١84/8 ةنس ليربأ ىف ةريطع دنع ةكرعم ىف
 ىلإ ىشياعتلا هجتاو . راصنألا ىلع رئاودلا اهيف تراد ربمتبس رهش ىف سيطولا ةيماح ةكرعم
 ىرصملا نيملعلا رئشتك معفرو ةيناث رنشتك ءاقلل ةدعلا دعي ارهشأ لظو « هب ىمتحي نأ ديري برغلا

 نم هيبقعتم ضعب نيبو ىشياعتلا نيب ةعقوم ترادو موطرخلا ىف مكحلا ىلرس ىلع ىزيلجنألاو
 . حئافلا شيجلل دالبلا تناد هتومبو . ىفوتو ١84/8 ةنس ربمفون ىف رنشتك دنج
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 نادوسلا ىف ىزيلاجنالا ىرصملا ىئاشلا 2)وكحلا

 « ىزيلجنالاو ىرصملا نيملعلا مكحلا ىارس ىلع عفري موطرخلا هلوخد درجمب رتشتك انيأر
 ١8949 ةنس رياني ىف اشاب رابون عنقي نأ عاطتسا دق ىناظيربلا ىماسلا بودنملا رمورك تاكو

 ةقيثولا تنيعو « نادوسلل ىزيلجنالا ىرصملا ىئانثلا مكحلا ةقيث ةقيثو ىلع هعيقوتب داليملل

 0 ىرصلا ناملعلا عفري نأو « نادوسلاو رصم نيب الصاف ادح الامش '5 ضرعلا

 ةموكحلا هحشرت فظوم ديب ةيندملاو ةيركسعلا ناترادالا نوكت نأو ةموكحلا رود عيمج ىلع

 حمسي الو نوناقلا مكح هتاروشنملو نادوسلا مومع ماحب بقليو « رصم ىويدخ هنيعيو ةيناطي ربلا

 ىلإ ةطلتخملا م احا ةطلس دتمت الو « ةيناطيربلا ةموكحلا ةقفاومب الإ نادوسلا ىف لصتت ليثمتل

 « ةيزيلجنالا ةموكحلا هحشرتو ايزيلجنإ نوكي ماعلا مثالا نأ حضاوو . نادوسلا ىف ءزج ىأ

 نيشتفملاو ننريدملا بصانم نوكت نأ رمورك ىأرو . القتسم اماح هلعجت ةريبك تاطلس حئُمو
 هذه ىف ةديحولا ةئسحلا تناك امبرو . تايرومأملاو زكارملا ةرادإ مهلف نويرصملا امأ « زيلجنالل
 دقو نادوسلل ماع كاح لوأ رئشتك نّيعو . ةيبنجألا تازايتمالا نم ىفعأ نادوسلا نأ ةيقافتالا

 تغلبو « نودروغ ىركذ ةيلك ىمست ةيوناث ةسردم ءاشنال تاعربت نيينادوسلا نم عمج
 : ةصصخسم ماسقأ اهيف تئشنأو ١9107 ةنس ةسردملا تحتتفاو . هينج فلا ةئاه تاعربتلا

 رصم تلظو « نيملعملل مسقو نيسدنهملل مسقو « ةاضقلا جيرختل ةيمالسالا ةعيرشلل مسن
 ميلعتللو ةيرادالا نوئشلاو ةيلالا نوئشلل مظن تعضوو ١94084 ةنس ىتح ايلام نادوسلا نيعت

 فراعملا ةرئادو ىعفارلل لالحالا دهع لئاوأ نادوسل) ١ ةكيبش عمييبسبع
 . ةيمالسالا ىف عجارو ريقش موعنل ثيدحلا ميدقلا نادوسلا خيراتو
 رصم باتك ١/8.45 ةئس رياني ةيقافتاو نادوسلا ةداعتسا

 كفي



 تجتيو هفلخو 1444 ةنس ريمسيد ىف نادوسلا رتشتك كرتو . ةيموكحلا حلاصملاو ءاضفلاو
 - ةيثانثلا ةيقافتثالا بسح- ءىشنأو عم ١91 /ه 5*1 ةنس ىتح نادوسلل اماع اح

 قربلاو تالصاوملاب ىئانثلا مكحلا ىنعو . ماعلا احلا سلجم مساب ١9٠١ ةنم سلجم

 ضييألاو رانس ىلإ طخ فيضأو موطرخلا ىلإ افلح ىداو نم ديدح ةكس تالُمو ( فارغلتلا )

 ىلإ عوطرخلا نم ىزهن ةحالم طخ ءىشنأو رمحألا رحبلا ىلع نكاوس ىلإ ةربطع نم طخو

 روهشملا ةريزجلا عورشم اهنم « ةساردلا دعب ةريثك ىر تاعورشم تعضوو « لازغلا رب

 « ىربكلا ندملا ىف ةيلوأ سرادم تسسأو « اريبك احاجن تحجنو نطقلا ةعارز تبرجو

 تئشنأو « ءافكأ نويرصم نوملعم سرادملا هذه ىف ميلعتلاب موقي ناكو « ةيعانص شرو تكشنأو
 . نيملعملا جيرختل سرادم

 ثدح ام لثملابو « دمخت تناك ام ناعرسو ىمظعلا برحلا ىف ةيلحم تاروث ضعب تماقو

 ةموكحلاو روفراد ناطلس رانيد ىلع نيب ةقالعلا برطضتو . ةبونلا لابج ىف تاروثل ضعي نم

 نادوسلا ىلإ روفراد مضتو ١31 ةنس ةشئاط ةصاصرب ىفوتيو ةموكحلا دض ح السلا لمحيو

 ىعولا طشن ١414 ةنس ةيرصملا ةروثلا عمو . نادوسلا خيرات نم اءزج اهخيرات حبصيو ايئاهن

 شيجلا راد رسو نادوسلا اح كاتس ىل ريسلا لتقم ناك مث هقوقحب ةبلاطملل نادوسلا ىف ىموقلا

 نادوسلا نم - زيلجنالا طغضب - ىرصملا شيجلا جرخو م1475/ه 1747 ةنس ىرصملا

 . قيقشلا نادوسلا ىف ثيدحلا رصعلا ءدب - ىحب - دعت ةمخض ةيبطو ةروث كانه تعلدناف

١ 



 ف (كملامصعلا

 ةفاقثلا ىنادوسلا عمتجملا

 ١

 ىنادوسلا (') همتجملا

 لضفب اجيردت هيقرشو نادوسلا ىف رشتني ذخأ مالسالا نأ فيك ىضاملا لصفلا ىف انيأر
 قرغتساو ةجبلا لئابقب هيقرش ىفو افلح ىبونج لينلا ضوح ىف تلزن ىتلا ةريثكلا ةيبرعلا لئابقلا
 م ١1١*/ه ال١١ ةنس ةلقند ىف تماقو فينحلا نيدلا ىف ةبونلا لها اهيف لحد انورق كلذ
 ةيردنكسالا ىف ةيبوقعيلا ةسينكلاب ةلقند ىبونج ةولع ةكلمم ةلص تذحخأو ةيمالسإ ةلود لوأ

 . مناكلاو ونربلا راجت لضفب اًضياو ةاشلا ةاعر ةيواشلا برعو ةيربربلا ةراوز ةليبق نم هلزن نم
 : ىرجملا سماخلا نرقلا رخاوأ ةيمالسإ ةكلم ىاداوو روقراد ىف اعيرس تنوكتو

 ضيبألا لينلا ءىطاش ىلعو ةبونلا لابج ىفو ةولع ةكلمم ىف اجيردت رشتتي مالسالا ذخأو

 م١ه.4/ه١٠91 ةنس سسأنتو « ةينثولاو ةيحيسملا بويجلا ضعب هب تلظ نإو ايمالسإ ادلب
 ىلعو ضيبألا لينلا ىلع اهناطلس رشنتو قرزألا لينلا ىلع رانس ةنيدم ىف ةيمالسالا جنوفلا ةلود
 . ةبونلا لابج ىف ىلقت ةكلمم ىلعو قرزألا لينلا نيبو هنيب ةريزجلا

 ةماع ةيفوص ةعزن (1)
 راشتنالا ىف هقرطو فوصتلل تحسفو « ةعساو ةينيد ةضهن ىلع جنوفلا ةلود تلمع

 لف ناكو ىدادغبلا ىراهبلا نيدلا جا خيشلا اهرايد ىف هر شمل لواح نم لوا ناكو اهئاحناب

 هتقيرط رشنو راتس ىلإ هعم باهذلاب هعنقأو « هجح ءانثأ ىف نادوسلا جاجح ضعب هيلع فرعت
 دادغبب ىفونملا ابسن ىنيسحلا ىناليجلا رداقلا دبعل ةيرداقلا ةقيرطلا عابتأ نم ناكو ء اهب ةيفوصلا

 ميدقلا تادوسلا خيراتو نمحرلا دبع ىفطصم ىزوف دمحم دول تاعبطلا باتك ىنادوسلا ممتجملا ىف رظنا )١(

 زيزعلا ديعل نادوسلا ىف ةيبرتلاو ريقش موعنل ثيدحلا») 2 روتكدلل نادوسلا ىف ةيبرعلا ةفاقثلا خيراتو هللا فيض
 ةكيبش ىكم روتك دلل نورقلا ربع نادوسلاو ديجملا دبع ىف اهرثأو ةيبرعلا ةفاقثلا باتكو نيدباع ديجملا دبع
 . ىدهملا تاروشنمو روتك دلل رصاعملا نادولا ىف ةيموقلا ةدحولا كسامت
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 هتقيرطو « قحلا ىبلاطل ةينغلاو رارسألا رس امه ناعوبطم ناباتك هلو م 5١١ه/ه ه١ ةنس
 ةنس ىفوتملا ىعافرلا دمحأ خيشلل ةيعافرلا ةقيرطلا ةيناثلاو نيتيتس نيتيفوص نيتقيرط ىدحإ

 ىناليجلا نع ىدرب ىرغت نبأ لوقيو ٠ ىبرعلا ملاعلا ىف دادغب امهتعاشأ مااخار/ه هالو

 « برغلاو قرشلا ىف مهركذ نط نيذلا خياشملا لحأ و هنإ

 ذخأو ما5:4هرّه 46ه! ةنس ىلاوح رانس ةنيدم ىدادغبلا ىراهبلا نيدلا جات خيشلا لزنو

 ضرأ ىف ةصاخبو جنوفلا ةلود ىف ريبك حاجنب هتوعد تيظحو « ةيناليجلا ةقيرطلل وعدي

 ةقيرطلا كلس ىف مهمظنيل ناعم لك نم نوينادوسلا هءاجو « تاونس عبس اهب ماقأ ٍىتلآ ةريزجلا
 ىف باقداصلا دج قداصلا دبع نب نيمألا لمحت مهضأ نم نيريثك ىلع دهعلا لحتأو ع ةيرداقلا

 عفد هلأ ديعو باالدبعلا دج كلجنالا بيجع خيشلاو فراضقلاو ىندم داو نيب ىكوس ميلقإ

 راعش هدّلق ىراهبلا خيشلا نإ لاقيو بايوقعيلا دج ريرضلا اقنلا نابو نييكرعلا دج ىكرعلا هلل

 , مهءانيأ اهوثروو ةيحورلا ةطلسلا ىلع اورطيس ةعبرألا ءالؤهو . جنوفلا ةلود ىف هدعب ةسايرل

 ىبارتلا دلو دمح خيشلا دج لامحلا هللا دبع ةقيرطلا ىف : لخدأو ىلقت ىلإ ىراهبلا خيشلا لحتراو

 خيشلا دي ىلع ةيئامسلا ةقيرطلا جنوفلا ةلود رخاوأ ىف ةقيرطلا هله نع تعرفتو . هتعامج عم

 نيمئاق 0 مهتايرذو ءالوه لكو . م ١/817 /ه ١١1884 ةنس ىفوتملا ريشبلا دو بيطلا دمحأ

 . مويلا ىلإ نادوسلا ىف ةيحورلا ةطلسلا ىلع نيرطيسمو اهل نيرشان ةيرداقلا ةقيرطلا لع

 ةيفوصلا ةيلذاشلا ةقيرطلا جنوفلا ةلود ىف نادوسلا فرع ةيفوصلا ةيرداقلا ةقيرطلا بناجبو '

 - ةيراغملا اهعابتأ دحأ هلزن دف . جنوملا ةلود مايف اينمز قبست ةقيرطلا هذهي هتفرعم نأ ودبيو

 ةيعادو تاريخلا لئ الد فلؤم ىلوزجلا ناميلس نب دمحم خيشلا تدب جوز ةناند وبا دمح وهو

 ىلذاشلا نسحلا ابأ نأ فورعمو . م 44١هره م49 ةنس ذنم برغملا ىف ةيلذاشلا ةقيرطلا

 م 17؟هراراه 101 ةنس فوتو « ريثك قلخ هعبتو هتقيرط ىلإ اعدو رصم لزن ةقيرطلا هذه سسؤم

 نادوسلا ىف اهتاعد مهأ نمو . رصم ىف ةيساسألا ةينسلا ةيفوصلا قرطلا ىدحإ هتقيرط تلظو

 هدعب رهتشاو م 7/47١/ه ©١١١0 ةنس ىفوتملا ىسحملا نمحرلا دبع لجوخ خيشلا جنوفلا مايأ

 زاجحلاو رصم راز دق ناكو م 1/ال*/ه ١١9٠ ةنس ىفوتملا بوذجملا دمح خيشلا اهل ةوعدلاب

 « بيذاجملا ةقيرط مساب هتقيرط تيمم"و موطرخلا ىلامش رمادلا ةنيدم ىف اعرف ةيلذاشلل سساو

 بناجب ةيدمحملا ةعيرشلاو ةنسلاو باتكلاب كسمتلا ىلع موقت ةيلذاشلا ةقيرطلا نأ فورعمو

 تافهاقتاخلا ةايح ةدشب ىلذاشلا مجاهو « ىفوصلا ىنطابلا روعشلاو بلقلا قدصو ةدابعلاو كسنلا

 نيينادوسلا ضعب ناك نيتقيرطلا نيتاه بناجبو . لّحَّرلا شيواردلا اهشيعي ناك ىتلا لوستتلاو

 مهتسارد ءانثأ ىف نييرصم نع وأ مهجح ءانثأ ىف نييزاجح نع ةيفوصلا مهتقيرط نوذحخأي

 روك كلا ىلذاشلا نمرلا دبع ىلجوخ خيشلل ثدح ! وتكبمت لهأ ضعب نع انايحأو رهزألاب
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 دمحأ خيشلا نع هذحأف فوصتلا امأ « هقفلاو مالكلا ملعو فوصتلا نيب عمج دقو « افنأ

 ؛ نشخلا بابرأ خيشلا نع مالكلا ملع ذخأو « طسوألا رجينلا ىلع وتكبمت ىلإ ةيسن ىواتكبمتلا
 شوبرطلا هسأر ىلعو « ةرخاقلا بايثلا ثبلي ناكو . نوريغص نب نيزلا خيشلا ىلع هقفلاو
 ىف ىشبحلا دابزلا لعجيو : رطعتيو ىديملا دوعلاب رخبتيو « ةرحافلا ناشيشلاب ممعتيو : رمألا

 0 هللا ةمعنل اراهظإ ىلداشلا 0 ىبأ هتقيرط خيشب كلذ ىف ىدتمي هنأ لوقيو ع هبأيكو هتيحل

 ةينغ انأ : قلخلل لوقت ىبايث : لاقف تاعقرملو ببجلا نوسبلي امنإ : ةيرداقلا نإ هل ليقف

 ظ . مكيلإ ةرقتفم انأ محل لوقت مهبايثو « مكدع

 ةعزنلا (م ١٠8١/ه *١١7 -م 6١.عم/ه ١ 9١٠١ جنوفلا ةلود نمز ىف تمعو

 ةيبرتلا » : هباتك ىف ديجملا دبع زيزعلا دبع روتكدلا هظحال ام قحيو ؛ نادوسلا ءاحنأ لك ةيفرصلا
 اهنإو ىمالسإلا ىلاعلا ىف ةينيدلا ةايحلا ذئنيح معت تناك ةعزنلا هذه نأ نم « نادوسلا ىف
 ءاملعلا نم راصو « ةيمالسالا تاساردلاب تجزتماو مهتريكفتو سانلا دئاقع لع ترطيس »

 ملعلا وه نطابلا ملع نأ ربتعا نم مهنم نإ لب نطابلا ملع نم هل دبال رهاظلا ملع نأ دقتعي نم
 هنإف ىكرعلا هللا دبع خيشلا نع هللا فيض دو هركذي ام حوضوب كلذ ىلع لدي اممو « ىقيقحلا
 عاذو سيردتلا ىف عرشو ةيلالهلا ةباغ ىلإ بهذ رباج نب نمحرلا دبع خيشلا ىلع هقفت نأ دعب

 ؛ ةيفوصلا ةيرداقلا هتقيرط ىف هلخدي نأ لواحف ىراهبلا نيدلا جات خيشلا همايأ ىف مدقو « هتيص
 ىلإ مضني نأ ىف ةبغرلا هسفن ىف تكرحت ةناكم نم خعيشلا عابتأل ام ىأر نيحو « عنتماف
 نمو . قيرطلا هنع ذخأو هيلإ رفاسف ةكم ىلإ لحر ىراهبلا خيشلا ناكو « ةيرداقلا ةقيرطلا
 ىف هقفتو ىكلاملا هقفلا ىف ليلخ رصتخم أرق نأ دعب ريغصلا ىملسملا خيشلا دجن نأ كلذ
 ىكرعلا هللا عفد خيشلا ىلإ بهذف ةيفوص ةقيرط ىف لخد اذإ الإ لماكتت ال هتفرعم نأ ىأر نيدلا
 ةعبس ةولخ هلخدأو قيرطلا ىف هكلسف . كددم اغار مكتيتأ « ىنعفت ام ىملع م : هل لاقو
 ىيانايدولا مساقلا ىلأ خيشلا نع اضيأ هللا فيض دو رك ذيو . الماك « ايفوص ماهنم جرحللو , مايأ

 هلوقي ام كلذ نمو . سيردإ خيشلا ىلع ةيفوصلا قيرط كلسو « نوريغص خيشلا ىلع هقفت هنأ
 رصتخم اهئاملع ىلع أرقيل رصم ىلإ لحر هنأ نم ىرفونبلا دمحم خيشلا نع هللا فيض دو
 دو رثكيو . بابرألا دو سيردإ خيشلا فوصتلا ىف بحص نكادوسلا ىلإ هتدوع دعيو « ليلخ
 . فوصتلاو هقفلا نيب عمج هنإ كاذ وأ ىفوصلا اذه نع هلوق نم هتاقبط ىف هللا فيض

 مطوح نوفتلي مهلعجو نادوسلا لهأ رظن ىف اهباحصأو ةيفوصلا قرطلا نأش نم عفر امر
 ىوذل اباسح نولمعي ال مهوأر مهنأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاملعو ءاهقفلا نم دحأ هلئي مل افافتلا
 ةصاخخو مهعابتأ ةمدخ ىف نونافتي مهوأر ؟ « مهنم بتاور نوذخأي ال اوناك ذإ « ناطلسلا
 ةددعتم اروص تاقبطلا هباتك ىف هللا فيض دو انيلع ضرعيو . ديدشلا رسعلاو قيضلا مايأ ىف
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 محل مأ عيجن ةعاجمك ةعاجم ثدحت نيح هعابتأل ىفوصلا خيشلا هب ضهني ناك ام ىدم حضوت

 اهيف محل اومدقو مهتاولخ مهعايتأل ذشيح اوحتف ةيفوصلا خويش نإف م 1584/ه ©١١96 ةئس

  هنوسح دو خيشلا لثم بصخلا تاونس ىف ىتح ماعطلا اذه مدقي لظي مهضعب ناك و « ماعطلا

 لكل مبذيف تاولخلا ىف ( ةفوصتملا عابتأ ) ءارقفلاب ىنعي ناك هنإ « هللا فيض دو هنع لوقيو
 . ةرشع ثالث لب ليقو ةرشع ىدحإ هتاولخ ددع ناكو « موي لك ىف نيتاش هتاولخخ نم ةولخ

 مهنم دحأل ناك اذإو ١ ناطلسلا ىووذ نوباهي ال خويشلا ءالؤه نأ نادوسلا لهأ ىأرو

 , ماحلا هل هيضقي ام ناعرسو هبلط ىبليو هل هيضقي نأ ىفوصلا هخيش ىلإ بلط اح دنع ائيش

 ريثك هّنأب رهتشا رمادلا ةنيدم ىف ةيلذاشلا ةقيرطلا بحاص بوذجملا دمح خيشلا نأ كلذ نمو
 ماكحلا نع ريثك ناكو . ةعافش هل نودري ال اوناكو نيطالسلاو كولملا دنع هعابتأل ةعافشلا

 ( اريبك اغلبم مهسوفن ىف ةبيحلا نم ىلجوخ خيشلا غلبو « ةديدش ةبيه خويشلا ءالؤه نوباهي
 اوناك كلذل « هتييه نم لافطألاك اوناك هترضحب اوسلج اذإ نيطالسلاو ءاملعلا رباكأ نإ ليق ىتح

 كلملا رقم رانس لد هنأ سيردإ خيشلا نع هللا فيض دو ركذيو . ابلط هلاثمألو هل نوصعي ال

 ناميلس ني ردب خيشلا نع هللا فيض دو لوقيو . ةرم نيعبسو ىدحإ هعابتأ حلاصم ىف ةعافشلل

 ةفايضو مرك هل ناكو ةعافش هل درت ال تناك اهريغو ربرب ةنيدم ىف برعلا لئابق نإ ىضوعلا
 . نيدفاولل

 مهقوقح نع نوعفادي. اوناك ذإ « ةفوصتملب نادوسلا لهأ قلعت هوجو نم مهم هجو اذهو

 ءاويال مهتاولخ نوحتفيو ةثراك مهب تملأ املك مهنوثيغيو محل نوعفشيو مهنع ملظلا نودريو
 لك ةوعد ىف اجاوفا نولعخدي اوذحخاو مهب نادوسلا لها قلعت كلذل . مهماعطإو مهنم ءافعضلا

 اهلعجي ةيرق خيشلا راتخي نا بلغي ناكو . ىوقتلاو ةدابعلا ىف هب رمأت ام جاهتناو هتقيرطو خيش
 هيتايو « عابتألا نم ريثك هب فعلي نأ ثبلي امو « هتاولخو ادجسم اهيف ىنييو هتوعدل ازكرم

 خيشلا اهب سسأ دقف موطرخلا ىبونج نوفليعلا ةيرق ىف ثدح اك « ةرواجملا ىرقلا نم ىانل

 تحبصأو « ىئادوس جف لك نم سانلا هيلع دفاوتو « ةيفوصلا هتوعد زكرم بابرألا دو سيردإ
 . ةيرداقلا ةقيرطلا هنع نوذخاي اوءاج نمم ناكسلاب ةلها ةعقرلا ةعستم ةريبك ةدلب ليلق دعب

 ع ةيلذاشلا هتوعدل ازركرم بوذجملا دمح خيشلا اهذختا نيح رمادلا ةيرقل ثدح ام كلذ نمو

 . هتقيرط ميلاعت هنع اوذخأيل « نادوسلا ءاحنأ عيمجو نافدركو روفراد نم سانلا هيلإ دفو دقف

 هيلإ تلش كاذ وأ خيشلا اذه نإ انل لوقيل تاقبطلا هباتك ىف هللا فيض دو فقوتي ام اريثكو

 لمتشت تناك اهنأ نشخلا بابرأ خيشلا ةقلح نع نوركذيو . لبالا طابا هيلإ تبرُبضو لاجرلا
 مهتاعامج ةرئاد عيسوت ىف خياشملا ضعب مهسأو . ابرغ وتربلا ىلإ جنوفلا نم بلاط فلأ ىلع
 « زارح وبأ » نيب لقنتي ناك هنأ هنع هللا فيض دو ركذي ذإ ىقنلحلا هللا دبع خيشلا لثم ةيفوصلا
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 لضفلا زؤرس وبأ خخ بلا ناكو . جنوفلاو ب رعلا لدع ىظحو َ نادوسلا ىفرش ىف اكاتلا ميِلَقِإو

 روكغراد ىلإ لعمتي م 6 هتاولحت ىف دئاقعلا اسردم موطرخلا ىلامش ةيافلخلا ىف هتوعد زك رم دختي

 . حيلص راد ىلإ رجاهي نأ ثبلي ال مث هيديرم وأ هبالطل اهيف سرديو بتيرغلا ىصقأ ىف

 ني كحججسم ىنثب امهيفو 0 هتوعدل اركرم نيتي رف دخلتي ناك هنأ كيبعلا خيشلا نع نورك ذيو

 لمتني م ءاتشلاو في رخل لا لصف ىلوألا 82 ميشي ناكو َ نابض مأو ةريخسنلا : مهو امهتاولخو

 رباج نب نمح رلا كبح خيشلل ناكو . ةنس نيرشعو ىدحأإ لاحلا هذه لع لظو ابض مأ ىلإ

 ءىرقي ناكو « رافدلا ىف دجسمو ىتروك ىف دجسمو ةيقياشلا راد ىف دجسم : دجاسم ةثالث
 رخآ نطوم ىلإ هنطوم نم هيديرم ضعبو هلهأب خيشلا لحري دقو . روهش ةعبرأ دجسم لك ىف

 ىريد ضيبأ نم هلدأب هليحر ىف هللا عفد نب دمحم خيشلا عنص إك « هيف ةينوصلا توعد ثبل
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 فوصتلا ىف اهتاكمو ةأرملا (ب)
 نم ليلق ريغ امل ناكو ء فوصتلاب اهتلصو ةينادوسلا ةارملل - نآلا ىتح - ضرعن مل

 تناك ملاس تنب ةمطاف نأ هللا فيض دو ركذيو « جنوفلا دهع ىف ةيعامتجالاو ةيحورلا ةناكملا
 لاجرلا نكراشي نادوسلا ىبرغ ىف ءاسنلا ناكو . فيرلاو دنهلا راجت اهديبع ناكو ءارثلا ةعساو
 نع بونت اهيف ةأرملا تناك ذإ باطابرلا ةليبق ىف لثملابو « بورحلا ادعام مهلاوحأ عيمج ىف
 لديو . نادوسلا ىبرغب كولملا بيصنت تالفح ىف حضاو ذوفن اهل ناكو « ةيزعتلا ىف لجرلا
 بستتي اهنباف اهيلإ باستنالا ماظتنا رارمتسا ةرسالا ىف ةدايس نم ةأرملل ناك ام ىلع ةماع ةفصب
 نود تحخألا نباو تسبلا نبا نوثروي مهنإ نادوسلا ىقرش ةجبلا نع ىزيرقملا لوقي هلاخخ ىلإ

 ىف مهب رثأتو « كلملا ةثارو ىف نبالا ىلع تخألا نبا ةبونلا ىف لضفي ناكو « بلصلا دلو
 ( نافدركو روفراد تاهج ضعب ىف اعئاش كلذ ناكو « مهب اوطلتخا نيح ةنيهج برع كلذ
 ةيناسنالا ةايحلا ءدب ىف لجرلا ناك ذإ ةرسألا ىف ةارملا ةدايس روط نم نادوسلا ىف ةيقب وهو
 5 دالوألا نع ةلوكسملا ىضه تناكو برخلابو ةيشح-ولا تاأناويحلا ديصب همايقل رطخلل اضرعم

 : الئاق ثاريملاو باستنالا ىف ةوبألا ماظنب ذخخألا ىلإ اعدو ةمومألا ماظن مالسالا لطبأ دقو
 . هللا دنع طسقأ وه مهئابال مهوعداو»

 . ةيعامتجا ةناكم نم جن 3 دهع ىف ةأرملا هب ىظحت تناك ام ىلع لدي ام هلك كلذ ىف لعلو

 ةيانع كلذب اهتيانع ىلع لديو 1 خرويشلا تاقلحو ءاملعلا سورد رضحت نأ ايعيبط ناك كلذلو
 اهنرضحب نك ىناللا عاسنلا نأ نم مُيرمأ دو دمح خيشلا ةقلح نع هللا فيض دو هركذ ام ةريبك

 نم نهرث او « ةفعاضم افاعضا لاجرلا نم رثكأ كك هعابتا نم نحبصأو دهعلا نهيلع ذحأو
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 ةأرما نأ ىلع ةلالدلل ربخلا اذه ىفكيو . ةنيهج ىلإ ىمتنت تناك ةريثك لئابق ىهو « ةرازف

 ( ىفوصلا ركذلا تاقلح رضحت تناكو « دالبلا ىف فوصتلا راشتنا ىف ةوقب تكراش ةيئادوسلا

 ىلع هللا نوركذي لاجرلاو دشتتف -- هللا فيض دو لوقي ا - ةأرما موقت تناك ام اريثكو

 « نهيراقأو نهجاوزأ ىلإ نرظنيو اهيلإ نعمتسي فوقو اهفلخ نم ءاسنلاو « اهتوصو اهداشنإ

 . لاجرلا لثم هيلإ نعمسي ءاسنلاو لجر دشني دقو

 ةينيدلاو ةيقلخلا ةييرتلاو فوصتلا (ج)

 اهعابتأ هل عمتجي ركذ سلاجم اهلو احابص اهعابتأ هؤرقي « دْرو » ةيفوص ةقيرط لكل ناك
 نادشني ةدشنم وأ دشنمو نيلباقتم نيفص ىف هلل لاجرلا ركذيو ٠ عوبسأ لك ةليل لقألا ىلع

 ىلع ادهع هتقيرط ىلإ ءامتنالا نوديري نم ىلع فأي خيشلا ناكو . ةسامح ركذلا ديزت اراعشأ

 هتبفارمو هلوسر ةنسو هباتك ميلاعتب كسمتلاو هللا ةدابعو هلفاونو مالسالا ضلئارف ءادأب أوموقي نأ

 ناك كلذيو . ريخ لك ىلع لمعلاو ةليضفلا ىلإ اهعفدو سفنلا ةدهاجمو نلعلاو رسلا ىف
 ذي نيح خويشلا ضعب ناكو . ةينيدلا ةيبرتلا نع الضف لثملا ةيقلخلا ةيبرتلا نم اعون فوصتلا

 ىأ نع لدعي الو هب ديقتي نأ ىغبني ىذلا جهنملا هل لّصفي ديدجلا ديرملا وأ عباتلا ىلع دهعلا

 هعابتأ ميرمأ دو دمح هب مزلي ناك ىذلا دهعلا جهنم اليصفت هللا فيض دو ضرعيو « هيف بجاأو

 : لوقي هيديرمو

 تاف ام ىلع مدنلا ىهو ؛ اهطورشب هتبوت حمحصي نأ هيدي لع باتو هاتأ نم لك رمأي ناك و

 لعفي اميف ىلاعت هلل صالخالا عم اهريغو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا لثم نم هللا ضئارف عييضت نم

 لحي ال اميف هيمدقب ىعسي الو « بُجُعلاو ةميمنلاو ةبيغلاو دسحلاو ربكلاو انزلاو ءايرلا كرتو

 لكأو مهماعط لكأو نييصتغمل قلخلا ةطلاخم نع هاهنيو « هل لحي ال ام هعمسب عمسي الو « هل

 لك رمأي ناكو . 4ع هللا لوسر اهنس ىلا ةئسلا وه كلذ نإ لوقيو . مدلل نيفرغتسملا ماعط

 فالحلاك مثآ وأ قساف نم - اهجاورب هل دهعت نم وأ - هتنبا جوزي ال نأ هيدي ىلع بات نم

 ضغب رمأو « ءاسنلا عم لاجرلا ةطلاخم نع ىهنو . كلذ ريغو ابرل ٍلكاو بصتغملاو قالطلا

 ضئارفلاب لهاج تنأو هتءارق كل زوجت ال هل لوقي نارقلا ةوالتل دحأ هءاج اذا ! ناكو .. رصبل

 هدنعو هيدي ىلع بات نم لك رمأي ناكو . ةالصلاو ءوضولا ماكحأ نم كيلع هللا هضرف امو

 رمأيو ٠ مارحملاب ىبر ىذلا محللا بهذي ىتح مايصلاب هرمأيو « هب قدصتي نأ بوصغم لام

 فلكتي ال نأو ماحر ألا ىوذ ةلصاومب هعبات رمأيو . امهتاف ام عيمج ءاضقب مايصلاو ةالصلا كرات

 ةسمخلا تاقوألا لصي نأ هديرم ىلعو . هلايع ةقفنو هتقفن نم لضف ام مهل مدقي لب فايضألل

 هيقفلاو ىفاكلا دبعو هللا ركش هناريج ناكو . هئاسنو هليبعو همدخ ىلع كلذ طرتشيو هعم

 . « هنولقني مهنإف لبجلا اولقنا : مهل لاق نإ هل مهتعباتم ةدش نم بيروك دلو دمحم
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 ةينيد ةيبرت نم نادوسلا لهأل فوصتلا حاتأ ام ىلع لدنل الماك دهعلا اذه انركذ امنإو
 مزلت تناك لاح لك ىلع اهنكلو ددشتلا اذه ددشتت دوهعلا لك نكت مل اقمتحو . ةميوق ةيملحتو

 ىعامتجاو ىقلخت كولسب مهمزلت تناك م راكذألاو داروألا نع الضف ميوق ىنيد كولسي اهيديرم
 هددري ناك ام ضعب فوصتلا خويش ضعب ةنسلا ىلع تيرستو . تاالماعملاو تاقالعلا ىف ديدس

 ةيالولا نع اضيأو « ءابقتلاو ءابجنلاو داتوألاو بطقلا لثم نم ةيمالسالا نادلبلا ضعب ةفوصتم
 : لاق هنأ بايرألا دو سيردإ خيشلا نع هللا فيض دو ىكحيو « ةفوصتملا نم ءايلوألا تاماركو
 اوشميو ءاوملا ىف اوريطي نأ ىرغصلاف ٠ ىرغصو ىطسوو ىربك : ةئالث ءايلوألا تاجرد ه»
 نك ءىشلل لاق اذإ ةينوكلا ةجردلا هللا هيطعي نأ ىطسولاو « تاييغملاب اوقطنيو ءاملا هجو ىلع
 . هلقي ملو خيشلا ىلإ بسن الوق نوكت دقو : ةذوعش ىهو . « ةينابطقلا ةجرد ىربكلاو نوكيف
 تناك ةيناسأ رح ةيفوص ةفقرف ىهو ؛ ةيتم'الملا ركذ ةيفوصلا نع هئيدح ىف هللا فيض دو ددريو

 اهيلع نوركنيو اهنومولتي سانلا لعجتو اهفوصت نم ضغت ءايشأ لعفب - اهمعز ىف - رتستت
 قنتعا نم مهنيب رهظي مل هنأ نادوسلا لهاب هللا ةمحر نمو « ةلاض ةقرف ىهو . « فوصتلا ءاعداأ

 حومسملا ىعرشلا رادقملا ىلع ءاسنلاب هجاوز ىف داز ىذلا عيمهلا دمحم ىوس ةقرفلا هذنه ءىدايم

 امنإ ةيتمالملا نم كلذب دعي ال وهو « نيتخألا نيب عمج هنإف بسحف كلذ سيلو عبزأ وهو هب

 بحاص ليعامسإ نع ركذ ام ناك امبرو . هيهاونو هرماوأو هماكحأو مالسالا ىلع اجراخ دعي
 فوصتلا ىف ةقرفلا هذه ءىدابم عشت ل لاح لك ىلع . احيحص ةيتمالملا نم ناك هنأ نم ةبابرلا
 نادوسلا لها ىذغي لظو « نيرخأتملا نيفوصتملا تاذوعش نع افرحنم اينس افوصت لظو ىنادوسلا

 . ةميوك ةيعامتجاو ةيقلخحو ةينيد ةيبرتب

 ةديدج ةفوص قرط «(د ١

 لع دمحم ىريو ىداليملا رشع نماثلا نرقلا طساوأ ذنم فعضلا ىف جنوفلا ةلود ذحات

 هيل ىلوتسيو م ١5٠8١/ه ١75 ةئنس ةلمح هيلإ لسريو نادوسلا ىلع ءاليتسالا رصم ويدح
 ةمصاع حبصتو ةريبك ةئيدم ىلإ موطرخلا ةيرق دنجلا لوحيو « ىضاملا لصفلا ىف انب رم اك
 بعشلا ىلع ةرطيس نم ةيفوصلا قرطلل ام ىدم ىلع دمحم فرعو ىولعلا دهعلا ىف نادوسلا
 نم « نادوسلا ىف اهتاعد ضعب لوزن ىلع رصمب ةيفوصلا قرطلا عجشف « هتايحو ىئادوسلا
 ىف ةعشانلا ةيدادغبلا ةيعافرلا ةقيرطلا عورف نم ىهو « ةيدعسلا ةقيرطلا باحصأ هعيجشت كلذ
 ىلإ ةبوسنملا ةيودبلا وأ ةينامح لا ةقيرطلا باحصأ مجشو « |انب م ا” ىرجملا سداسلا نرقلا

 ذعيح ةكمب ترهتشاو . ىقوسدلا ميهاربإ ىلإ ةيوسنملا ةيناهربلا ةقيرطلا باحصأو ىودبلا دم
 هعابتأ دحأ هتافو لبق نادوسلا ىلإ لسراو ١مل"ه ةئس ىفنوتملا ىسافلا سيردإ نب ليج ةقيرط

 افلح ىداو نم ىلامشلا نادوسلا ىف هخيش ةقيرط رشني ذحنأو  ىنغريمألا نامثع دمحم ىمسملا

 * 2 ىو



 ىف تعاشو . كانه هتوعد تحجنو نافدرك ىلإ بهذي نأ ىارف كلذ هل متو « ةلقند ىلإ

 نرقلا ءاتثإ نادوسلا ىف اولزن نيفلتخم نييفوص ةاعد نأ ودييو . ةينامسلا ةقيرطلا نادوسلا

 نادوسلا ىف ربوب ةنيدم تلحخد ةيناجيتلا ةقيرطلا نإ لاقي 5 6 ىلإ ةوعدلل رشع عساتلا

 راعخملا لمد اهتيعاد دي لع

 تاعامج نم اهخيشو ةقيرط لك لوح وكت امو ةيفوصلا قرطلا هذه نأ دكؤملا نمو '
 قرطلا طباور اهلحم تلحأو ةيلبقلا تايبصعلا فاعضإ ىلع تلمع لئابقلا نم ريثكل تعستا
 ترشنو « برع ريغو برع نم ىنادوبلا بعشلا دارفأ نيب ةوقب تطبر ىتلا ةيفوصلا ةيحورلا
 ءامخ حور تداس بير نوديو « ةبونلا لابح ْئش نادوسلاب ةيئثو بويج نم ىقب اميف مالسالا

 علا ةيرقك دحأو خيش ىلإ بستنت :ىرف كانه تناكو . ةيفوصلا ةقيرطلا ءانبأ نيب نبي ةدوملاو

 نوصحي ال نوينادوس هدهعل اهنكسو املزن دقو « بابرألا دو سيردإ ىلإ بسعتت تناك ىتلا

 رمادلا ةنيدم ىه ةيفوصلا ةيلذاشلا ةقيرطب نيدت ةنيدم دجن لب لينلا ىداوو برغلاو قرشلا نم

 ءامنأ عيمجو نافدركو روفراد نم هوديرم هءاجر اهيلإ بوذجملا دمح خيشلا اهيف اعد ىتلا
 ةيفوصلا قرطلا مايق نأ كلذ ىنعمو . نيديرملا ءالّوه نم نوفلاتي ةنيدملا ناكس حبصأو نادوسلا
 تايبصع نم هب ناك ام فاعضإ ىلع لمع ذكيح نم نادوسلا ىف اهراشتتاو جنوفلا ةلود نمز ىف
 نراعتلاو ربلا ىلع ةيفوصلا ةقيرطلا دارثأ لك نبي تعمج ةماع ةيفوص حور هتداسو « ةيلبق
 معزت ةقيرط لك تذحخاو سفانتت قرطلا هذه تذما نمزلا رم عم هنا ريغ . ةدوملاو ةمخرلاو

 قرطلاب كلذ ىهتناو « ميقتسملا طارصلا ىلع ريست ىتلا اهدحو ىه اهنأو اهتخأ نم ريخ اهنأ
 ةفلالا لماوع نم - اليوط- تناك نأ دعب تتشتلاو ةقرفلا لماوع نم حبصت نأ ىلإ ةيفوصلا

 . ةدحولاو

 ةتسلا اهؤدابمو ىدهملا ةوعد (ه)

 ىف ابأ ةريزج ىف هللا دبع نب دمحم ىدهملا رهظي ىتح داليملل 187٠ ةنس ىلإ لصن ال
 ىدهملا هتأي ءاملعلا ضعبو قرطلا خياشم بتاكي ذخأو ىضاملا لصفلا ىف انب رم م ضيبألا لينلا
 ةريزج كرتو « اهرهقف ةرق ةموكحلا هيلإ تلسرأف « هتوعد تعستاو هلوح سانلا فتلاو رظتتملا

 ىلع ىضق اك اهيلع ىضقف ةوق ةدوشاف ريدم هيلإ هجوو « ىللقت ةقطنمب ريدق ليج ىف لزنو ابأ
 نا ثبلي ىلو « نيريثك اراصنا تاراصتنالا هذه هل تحاتأو « ىلالشلا فسوي ةدايقب شيج
 نم هوءاجو هراصنأ رثكو هنأش مظاعتو 1 ١م61/ه ١.60 ةنس ضيبألا ةنيدم لع ىلوتسا

 تديباف اهدارق دحأ ةدايقب ةوق رصمل ىزيلجنالا لالتحالا ةموكح تلسرأو « نادوسلا ءاحنأ لك
 اهتلخدو موطرخلا رصاحو « ةنسلا سفت ىف روفراد متاح نيتالس هل ملستساو « ةمات ةداإ

 نادوسلا هل نادو « ةمصاع نامرد ما ةيرق ذختاو داليملل 1885 ةئس رياني رخاوأ ىف هدونج
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 سلي مو ًُ هيوعد قاسعا نالعإو هتعيابمل ءاحنألا لك نم نامرد هأ ىلإ سائلا رجأهو ع( ةعيمج-

 . 1880 ةئس ةينوي رهش ىف ىفوت نأ

 اهيلإ اعد ىتلا ءىدابملا مهأ نمو « هتاروشنم لالخ نم هتوعد ءىدابم نيبتن نأ عيطتسنو

 ىف لوقي ْذِإ . هل عيابم لك ةعيب ىغ كلذ ىلع صني ناك و ايندلا عاتم ىف دهزلا هيديرمو هعابتإ

 مدع نأ انيبم أدبملا اذه حرشيو « هللا دنع امب اضرلاو اهكرتو ايندلا دهز ىلع كانعياب » : هتعيب
 : لوقي « لسرلا هب ءاج امب ءادتهالاو نيدلا نع مهلغشي ءاينغألاو كولملا دنع هب ذخألا
 - نيدشرملاو لسرلا نع ىقلتلاو هللا ىلإ ةبانالا نع - مهلغش راصف مهُرانبأو ءاربكلاو كولملا امأو »
 بلقلا نأل قحلا رونب اورونتي نأل كلذ مهكرتي مل تيصلا نسحو ءانثلاو زعلاو لاملاو هاجلاب
 نونظي اميف ريخحلا نم يم راصو « تايقابلا لوبقل هيف لحم الف تاينافلا هذهب التم راص
 « سيسخلا كلذ نم هغرف اريخخ هدبعب هلا دارأ اذإو « محل ةعتم هنأ

 هيهاونو هللا ا رماوأل عوضخلو ةيدمخلا ١. ةعيرشلاو نيدلاب لمعلا ىدهلا ةوعد ىف 0 اديلاو

 نوكي ىتح عضاوتلاو هللا رمأل لاثتمال د بسح الو ؛ ىوقتل هرك الإ 7 الو « نيذدلا
 نيديلاك نينمؤملا نإف .. ةباحصلا ةلاح تناك 5 مهنم دحاوكا هللا دابع داحا ىلإ ةبسنلاب صخشلا

 ىماللسإ عمتجم ةماقا ديري 53 هنأل هتوعد ءىدايم مهأ أديملا اذهو . « ىرخألا اهادحإ لسغت

 ةيالوب مكيلع تيلو دق ىنإ د : مهل هلوقك هرركي امئاد لب « هعابتأل كلذب حرصيو « ريبك

 نم راثأ اوعبتا : مكيلإ هعلخح أم ةهنع اغلبمو هب لل أبعاد مكتنجو 6 نيذلا ةماقال هلوسرو هيا

 ميوقت ىف ةنواعملا مكنم اندصق امنإو .. هلع دمحم انديس جهن ىلع نيقباسلا نيدتهملا نم فلس
 اعمتجم ءىشني نأ لي ري ناك كلذب - ىدهملاو . « مكنم دحاوك - كلذ ىف - ىنإو « نيدلا

 ةلود ءانبل ىنيد حالصإ ةروث تناك هتروث نأكو « نيدلا نم ميوق ساسأ ىلع اًديدج اًيمالسإ
 ةوخالاو ةحيحصلا ةدابعلاو ىوقتلا ةأيحح : ىلوالا هتايح ىلإ ىمالسالا ملاعلاب دوعت ىريك ةيمالسأ

 ىف ىدهملا مقي ملو . نيوبألا ىف ةوخألا نم ىوقأ - ىدهملا ىأر ىف - ىه ىتلا نيدلا ىف
 نمو ( ةيرصنع ةعربل الو ةيموق ةعزنل رايتعا الف ؛« فيحلا نيدلا ىوس ءىشل رابتعا ىأ هتوعد

 اذإ مكنإ + » : هيف لوقي اروشنم مهدونجو ريلجنإلا ل طابضلا ىلإ لس ٠ هنأ كلذ ىلع ةلدألا ركأ

 هللا نامأ 8 مدملسأ نإف كلذ لإ ايهف - هيلإ هنم بورهلاو هيهن ون بانتجاو هرمأ لام الإ

 نأ لع لدي امو . ىبروأو ىنادوس نيب الو ىبرع ريغو ىبرع نيب قرف 7  نيدلاب كسمتلا
 1 هباتك نم ثلاغلا ءرجلا ُّش ريهش مون هَل وقي م ء ىيس لك كاك ةوعدلا 82 ىنيدلا ساسألا
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 مهلوحخد خيرات بسحب بتآرم هعابتأ لعج ىدهملا نأ نم . « ثيدحلاو ميدقلا نادوسلا خيرات »
 . ةيدهملا هنالعإ لبق هلوح اوفتلا نيذلا هراصنأل لوألا ةبترملاف « ا مهقانتعاو ةينيدلا هتونععد ىف

 ةبترملاو « ضيبألا لينلا ىف ا ةريزج ىف هورزا نيذلا هراصنأل ةيئاثلا ةبترماو « هراكبأ مهو
 نيذلا هراصنأل ةعبارلا ةبترماو « ىقتب ريدق لبج ىف وهو هيلإ اورجاه نيذلا هراصنأل ةئلاثلا
 قانتعا ىف مهتيقبسأ بسحب تاقبط اًضيُأ مهو راصنألا ىقاب مث « ضيبألا ىف هيلإ اورجاه
 . هةنوعد

 ذبنو اهبراشمو اهمعاطمو ةايحلا ىف ةطاسبلاب ذخألا وه ىدهملا ةوعد ىف ثلاثلا أدبملاو
 لكأْلاو تاداعلا ىف نادوسلا لهأل ةيراضحلا ةيداملا ةايحلا ىف ىبروألاو ىكرتلا رايتلا هلخدأ ام
 ءازإ فشقتلاو دهزلا ًادبم عم حوضو ىف قفتي أديم اذهو . مئاكلاو حارفألاو سبلملاو برشملاو
 . ةيبنجألا تاراضحلا فرت نم دالبلا ىمحي نأ هب دارأ دقو ء ىويندلا عاتلا

 ع نادوسلا ىف ةرشتنملا ةيفوصلا قرطلا عيمجل هعابتأ ذين ىدهملا ةوعد يف عبارلا أدبملاو
 داع الو : اهيلإ نومتتي عابتأ الو خويش اهل دعي ملو هدالبب ةيفوصلا قرطلا لك لح كلذبو
 قرطلا وأ ةقيرطلا نأو ةديدسلا ىدحلا ةقيرط ىه هتقيرط نأ معّري لك « تيقم سفانت اهني
 ةوعد الو ةقيرط نادوسلا ىف دعت مل كلذبو « ميوقلا داشرلا قيرط نع تفرحنا ةلاض ىرخالا
 . ءىدابم نم اط هعضو امو ىدهملا ةوعد الإ ةيئيد

 ةيعبر ألا بهاذا ءاهقتن بتكو ةينيدلا لحللا بتك دبن وه ىدهملا ةوعد ىف سماع أدبمو

 امم « ةيعرفلا لئاسملا ةرثك نم اهب امو لبنح نباو ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىبأل نيروهشملا
 رم ىلع بتكلا هذه تلاحتسا دقو « ةيمالسالا ةديقعلا ناكرأ مهف ىف ةرشابم دئاوف ديفي ال

 ءرخازلا اهمضخو اهججل ىف ملسملا قرغي حورش ولت حورشو تادلجم ولت تادلجم ىلإ نمزلا
 مساولا طيحملا اذه ىف هب اوجزو « ةنسلاو باتكلا هنع اوبجح ذإ « نيدلا رون نييتي داكي الو
 اهلامهإ بجاولا نم لوقيو «رصح الو امل لح ال ةعرفتم لئاسم لوانتت فالالاب دعت بنك نم

 ةرعد ىن ادبلا اذه ىلع علطي نم رعشيو . ةديقعلاو هقفلا ىف ديدج ىداهتجا بهذم عضوو
 برغملا ىف نيدحوملا ةلود سسؤم ترموت نبا ىدهملا ةوعدب هيف | رثاتم ناك امير هنأ ىديملا

 لو « للعلاو عورفلا ةرثك نم اهب امل ىربكلا ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا بتك ذبن ىلإ سلدنألاو
 . بتكلا هذه نم الاهأ اترحأ نأ بوقعي هنيو نموملا دبع نب فسوي هاتفيلخ ثبلي

 مادا هتوعدل زكارم اهلذختا ىتلا عضاول ىلإ ةرجملا ىلإ ىدهملا ةوعد وه سداس أدبمو

 ةنيدملا لهأل لوسرلا ةيمستب ءادتقا راصنألا هعابتأ ىعسو : هباحصاو هيي لوسرلا ةرجهب
 8 سشيوأر دلا مهسفنأ أومسي نأ هراصنأ ىلع مّرحو انفلمأ 5 ةيفوصلا قرطلا مرحو ع راصنألاب
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 عمتجملا ىف ىدهملا اهئس ىتلا نئسلا نم ةريبك ةفئاط نيدباع ديجملا دبع روتكدلا ركذيو
 ىلع ةيعرشلا دودحلا ماقأو « ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا باقلألاو بترلا لاطيإ كلذ نمف « ىنادوسلا
 ضفخو « تيملا ىلع خارصلاو ةبجحألا ةباتكو رحسلا لطبأو « قراسلاو ىنازلاو رمخلا براش
 سرعلا ةميلو لعجو ؛ بيشلل نيبوثو تالاير ةسمحخو ركبلل نيوثو تالاير ةرشع ىلإ رهملا ةميق
 هللا باتكب ةيانعلا ىلإ سائلا هّجوو « ءايلوألا روبق ةرايز عنمو « حلبلا نم رخخاو نيللا نم اقبط
 . ةيوبنلا ةتسلاو

 ىفوتي نأ هل َرْدَقو . هءالخإ زيلجنالا نلعأو ١8/868 ةنس رياثي ىف هعيمج نادوسلا هل نادو

 ٌريبكلا هّراصتنا قفاري ملف داليملل ١885 ةنس ةينوي رهشب نيعبرألاو ةيداحلا نس ىف اعيرس
 رثشتك داقو فعضت ةيدهملا ةوعدلا تدذحعاو هملع ىشياعتلا هتفيلخل نكي مو 1 الي وط هتوعد الو

 ىلإ ةيفوصلا قرطلا تداعو 4 ىزيلجنتا قرصم ىنانت مكح نادوسلا ىف ماكو ١/98 ةئس

 ةينيد ةفئاط ىلإ ىدهملا راصنا لوحتو « ةوق اهضعب دادزا امير لب ىدهملا نمز لبق اهطاشن

1 

 (')ةفاقثثلا

 دجاسم - اياوز - بيتاتك (1)
 ةئيدمو ةيرق لك ىف ةفلتخلا ةيمالسالا ميلاتألا هتفرع اك باتكلا ةركبم نادوسلا تفرع

 ىنبت بيتاتكلا تناكف ء روصعلا رم ىلع نادوسلا تلزن ىتلا مهلئابقو نيملسملل ىودب عّمجتو
 لع وأ هظفح دعي ىدذلا ميركلا نارقلا ظيفحتل هراد ملسم ذختي وأ ةلصفنم وأ دجاسملاب ةقحلم

 . ةيمالسالا بقحلا لاوط كلذ درطيو « ملم لك ىلع ةضيرف هنم ةريثك تايا ظفح لقألا
 طظفح ىلع هتردق بسح ديزت وأ لقت وأ تاونس عبس ىبصلا نم قرغتسي كلذ ناك ةداعو

 نيبو ؛ فحصم نم هبتكي ام وأ خيشلا هيلع هيلمي ام موي لك بتكي ناكر « هعيمج نارقلا
 دقو « خيشلا هنم هعمس هظفح اذإ ىتح . ىمويلا هبجاو هب بتكي ببدم عيفر دوعو ةربخم هيدي

 . هنهذ ىف هتيبثتل نارقلا نم ظفح امم اءزج هنم عمسي

 ريقش موعنل ثيدحلاو ميدقلا نادوسلا خيراتر نمحرلا دبع هللا فيض دو تاقبط نادوسلاب ةفاقثلا ىف رظنا (01)
 بابلألا جهانمو ةكيبش ىكمل نورقلا ربع .نادوسلاو ديجملا دبع ريزعلا دبعل نادوسلا ىف ةيبرتلا باتكو
 . ىراطهطلا ةعافرل ةيرصملا >> نيدباع ديجملا دبعل نادوسلا ىف ةيبرعلا ةفاقثلا خيراتو
 ىفطص» ىزوف دمحم رصاعملا نادوسلا ىف ةيبرعلا ةفاّتنلاو
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 دجسملاب ةقحلم نوكت دقو « بيتاتكلاب هبشُأ ىرغص تاولخ كانه تناك باتكلا بناجبو
 ةدابعلل ةفوصتملا ضعب اهذختي دقو « ميركلا نارقلا ظيفحتل اضيأ ىهو « ةدرفنم نوكت دقو

 تاولخلاو بيئاتكلا ىلإ بهذت روفراد ىف ةعشانلا تناكو « اباتك نوكت نأ رثكألاو « كسنلاو

 لع هظفحو هتباتكو نارقلا ةءارق ىف ذحخأتو ء هدقروت بطح اهعمو ليللا نم ريخألا ثلثلا ىف

 ةعشانلا ٍنأل « نادوسلا ىلإ هتلحرب روفراد نع ثيدحلا ىف ىسنوتلا رمع لوقي 6 « هران ءوض
 . رقبلاو منغلا ىعرب اراهن ٌلْغّشَت تناك كانه

 تناكو « ةيوازلاب وأ دجسملاب ةساردلا تاقلح ىلإ لقتني ميركلا نارقلل ىبصلا ظفح دعبو
 املقف دجسملا امأ . ةيفوصلا بتكو فوصتلا تاساردب « ةينيدلا مولعلا بناجب ىنعت ةيوازلا
 ع قطنملاو مالكلا ملعو ةيبرعلا مولعو ةعيرشلا مولع ىلع هتيانع بصي امنإ تاساردلا هذهب ىنعي

 لهأل هتدهاعم ىف حرس ىبأ نب دعس نب هللادع صني ذإ « ةركبم دجسسملا كادوسلا تفرعو

 هحمدخو هتياعر نم مهيلع بجي أمو مهرايدب دجسم دوجو ىلع نامثع ةفيلخلا دهع ىف ةيونلا

 قرزألا لينلا ىلع نونطاقلا برعلا ىنب ىداليملا رشاعلا ىرجملا عبارلا نرقلا ىفو . هتءاضإو
 راشتتنا عم تينب ةريثك لجاسم نأ دبالو . ةيحيسملا ةكلمملا : ةولع ةمصاع ابوس ىف ادجسم

 ناك ذإ « ةريثك دجاسم روفراد ىف تناكو . كانه ةيبرعلا لئابقلا لغلغتو نادوسلا ىف مالسالا

 نارقلا ولتتو ةباتكلا هيف ملعتت ةعشاتلا تناكو « عماج اهب نوكي دقو دجسم ةدلب لك ىف

 تاولخ عماجلاو دجسملا قصْأو . نارقلا طظفح لع فرشي ماع عماجو لجسم لكلو : هظفحتو

 نم لام عماجو دجسم لكلو ةيعرشلا مولعلا انايحأ نوملعتيو نارقلا اهيف نوظفحي بالطلل
 همادختسا بناجب ميدق نم دجسملاو . هيسردمو هملاع ىلعو هبالط ىلعو هيلع قفني ناطلسلا

 سلجي خيشلا ناكو « ةيبرعلا مولعو ةينيدلا مولعلا رشنل مدختسي ناك لفاونلاو ضئارفلا ءادأل
 ةدحلر ةقيرط كانه سيلو . ةرئاد ىصن هبشي اميف هلوح نم ذيمالتلا سلجيو « ةقلح سأر ىلع
 أرقي دعو « هنولمي ام كوديقي بالطلاو ةركاذلا نم نولمي دَقف خويشلا اهب مرتلي ميلعتلا ىف

 هبالط ىلع ىقلي دقو « حيضوتلاو حرشلاب اهنوانتي مث باتك ىف ةرقف - هبالط دحأ وأ - خيشلا
 . ةيوتكم ةرضاحم

 جنوفلا دهع ىف ةطيشن ةيملع ةكرح (ب)
 امل خرأ دقو « منوفلا ةلود دهع لاوط ةطيشن ةيملع ةكرح تادوسلا ىف رهظت

 ءايلوالا صوص ىف تاقبلتلا هباتك ىف م ١١4١ه ١1774 ةئس ىفوتملا هلل فيض دو

 مالعأ نم نيسمخو نينئام نم رثكأل مجرت هيفو « نادوسلا ىف ءارعشلاو ءاملعلاو نيحلاصلاو
 ىنادوسلا عمتجملا نع انثيدح ىف اراركتو ارارم هانركذو .٠ فوصتلاو ةيبرعلاو ةعيرشلا

 لزن امو ةينيدلا تاساردلا نع ةريثك تامولعمب اندمي لثملابو « ةيفوص ةعزن نم هيف داس امو
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 ةرهاقلاب رهزألا ىف اوسرد نيذلا نيينادوسلا نمو ىمالسالا ملاعلا ءاملع نم نادوسلا رايد
 . ةنيدملاو ةكم ىفو

 ةزاجإ بتكي دقو « هنم هعمس ام ةياورب هل هخيش ْنْذِإ بلاطلا جيرختل ةعبتملا ةقيرطلا تناكو
 ماقم. موقت ةزاجإلا هذه تناكو « اهدرفي دقو « هتياورب هل نذأ ىذلا فنصملا ةياهن ىف هل
 أهحتم ةزاجإ ةروص هلل فيض دو قوسيو . انرصع ىف بلالعلا اهب رفظي ىتلا ةيئاهنلا ةداهشلا
 اهبتك ىنادوسلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع خيشملل ةرهاملاب مالسالا خيش ىروهجألا لع خيشلا
 باشلا ىلع أرق » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع ةالصلاو هللا دمح دعب اهيف لوقيو ء هطخب
 ىف ىنءارق رضحو « هللا ءاش نإ ةعفان ةديج ةءارق اهحّرشو فوصتلاو نيدلا لوصأ ىف اهتنفلأ ىتلا ىتديقع ادلب ىربربلا ابسن ىبابكلا ميهاربإ ني نمحرلا دبع خيشلا لماكلا ريرحنلاو لضافلا
 قيقحتو ثحب ةءارق روكذملا باتكلا فصن وحن ىف ةيكلاملا هتف ىف ليلخ خيشلا ةمالعلا رصتخم
 زوجي ام عيمجبو ركذ امي هتزجأو هللا ترختسا دقو . روكذملا باتكلاب ههقفو هتهابن ىلع تلد
 ىذ رخخأ ىف بتكو .. نيرادلا ةداعسب ءاعدلا نم ىناسني ال نأ هنم الئاس هطرشب هتياور ل
 درب نيزب وعدملا دمحم نب ىلع خيشلا ءاضمإ كلذ ليو . « فلألا دعب نيثالث ةنس ماتخ ةجحلا
 . ىحلاملا ىروهجألا نمحرلا دبع

 نوقدغي ةولع ةالوو بلدبعلا ىف بيجع خيشلاك تايالولا ىف مهباونو جنوفلا كولم ناكو
 ؛ اياده نم مهيلإ نولسري اوناك امب رهزألا ءاملع نيبو مهنيب ةقالعلا كولملا قثوو . ءاملعلا ىلع
 هلسري ناك ام ةرثكب (١5١/مه ١ 65 هم١١ةا1م- ٠١١5 لوألا ىداب كلملا رهتشاو
 اهتم دشنا « ةددعتم ميدم دئاصق مهرودب هودهاو « ناولع دمحا هريفس عم ايأذه نم مهيلإ
 رمع خيشلل ةديصق ثيدحلاو ميدقلا نادوسلا خيرات » هياتك نم ىناثلا ءزجلا ىف ريقش موعن
 هتخيشم بالطل اعيجشتو « هترامإ ىف ءاملعلاب ةيانعلا ديدش بيجع خيشلا ناكو . ىيرغملا
 : رهزألا ىلإ ملعلا بلط ىف اولحري نأ مهيلإ بّبح ةماع نيينادوسلاو جئنوفلا ةلود بالطو
 اولزنيل ةنيدملا ىف رخآ اقاور مهل ىنبو « ةبراغمللا قاورو ماشلا قاور بئناجب اقاور هيف مط ىنبو
 . كانه خويشلا نع ملعلا اوذحمايو هيف

 نويرصم ءاملعو نويرهزأ نوينادوس (ج)
 دومحم خيشلا مهمالعأ نمو « نوريثك نوينادوس جنوفلا ةلود دهعل رهزألا ىف جرخت

 خيشلا ةصاخو رهزألا خويش ىلإ فلتخاو رصم ىلإ لحر دق ناكو « ةمصاعلا رانس ىف ىكرعلا
 بهدذملا رشن لع هتدوع دعب لمعو 9176 ةئس ةرهاقلاب ىفوتملا ةيكلاملا مامأ ىناقللا نيدلا سمش

 لينلا ءاحنأ ىف نيدلا مولع رشن نم لوا هنإ هللا فيض دو لوقيو « جنوفلا ةلود ىف ىكلاملا
 ىف هريغ اهجوزتيو هتجوز قلطي لجرلا ناكو . نارق الو ملع ةسردم اهيف دجي مل ذإ ضييألا
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 ةعيرشلا مكح ىلع سانلا لمحو « ةمرحا ةداعلا كلت لطبأف « ةيعرشلا ةدعلا نودب مويلا سفن

 ميركلا نارقلا ظيفحتل ىوالخلا انو . اهندع ىفوت ىتح ىناثلا اهجاوز لبق ةقلطملا رظتنت نأو
 سيلأو موطرخلا نيب ام هل ناكو « ةسردم هدنع ةولخلا تهبشأ كلذبو « نيدلا مولع سيردتو

 . ةسردم وأ ةولخش ةرشع سمخ ةركلا

 : ميحرلأ دعو ليعامسإو نمحرلا دبعو ميهارإ : ةعبرألا رباج دالوأ رهزألا ىف جرخت نمو
 سمش ذيملت هرودب وهو ؛ ىروهجألا نمحرلا دبع ذيملت ىرفونبلا ىكلاملا خيشلا ىلع اوسرد
 ميهاربإ ةصاخو « نادوسلا ىف ىكلاملا بهذملا راشتنا بابسأ نم اضيأ اوناكو « ىناقللا نيدلا

 هقفلا ىف ىثاوريقلا ديز ىبأ نبا ةلاسرو ليلخ رصتخم اهيف- سّردو جنرت ةريزج لزن ىذلا
 هيلإ تّدّشو جتوفلا دالي ليلخ رصتخم سرد نم لوأ هنإ هللا فيض دو لوقيو « ىكلامل
 ريثك راصو . نوريغص دلو نيزلا خيشلا مهنم « امالعأ اوراص نوعبرأ هذيمالت نمو « لاحرلا
 ىلإ اهلك دالبلا ءاهقف : هللا فيض دو لوقيو « ةفلتخمم نادلب ىف مالسالل اًنويش هتذمالت نم
 ناكو « نشخلا بايرأ خيشلا نيروهشلا هتلمالت نمو « هتذمالت ةذمالتو هتذمالت حيلص راد

 6-3 ةكلم راد نم افينو بلاط فلأ - هللا فض دو لوقي ا" - نوغلبي هتقلح ىف ةبلطلا

 رباج نب ميهارإ ذاتمأ رهزألا ىف ىرفونبلل ذملتت نممو . رجينلا رهن ىلع ونرب ةكلمم راد ىلإ
 هللا فيض دو رك ذيو « ناحرس دمحم خيشلا هقيفرو بيطخلا وتومح نمحرلا دبع خيشلا هركذ راملا
 نمح لا دبعو « نتملا صوصن قيقحت نع لأسي هنروكل سيردعتلل حلصي دمحم م لوقي ناك هنأ

 ىف ملعلا ىقلت نممو . مهاوانفو مهءارا عجاريو حارشلا ىئاعم نع لأسي هنوكل ىوتفلل حلصي
 ةعيرطلا رشن هنأ أانب رمو ءايفوص اهيقف ناكو بوذجملا دمح ٍخيشلا نيينادوسلا مالعأ نم رهزألا

 . ةينيدلا عولعلا ةساردو ةيلذاشلا ةقيرطلا ىلع هدعب موقت هنرسأ تلظو « رمادلا ةنيدم ىف ةيلذاشلا

 ع , ظيفحلا دبع ني رامع خيشلا رهزألا ىف اوجحت نيذلا نينادوسلا ءاملعلا نمو
 - هبالطل سردي ذخأو نادوسلا ىلإ داعو « نيبرهزألا ةيبرعلا خويش تاقلح نم لهني نأب

 ناك ترريثك نويئادوس هيلع ذملتتو (؛ قطنملاو ةغللاو وحنلا مولع - هللا فيض دو لوقي ام

 نه هللا دبع ' بشل مهتم ٠ نادوسلا ءاحنأ 3 ةغالبلاو ةيرمل واع رشن ىف ها ميطع رود مهل

 ناكو ١ ىعئاش دلو لع خيشلا 0 هلثمو ٠ 6 أرهأم ارعاش ناكو 4 ضورعلا ملعو ميدبلاو

 ذيملت ىناميكلا مدق نب ىلع نب دمحم - هللا فيض دو لوقي 5 - ةمهملا هذمل هسفن ندن

 ىلإ ربرب ةنيدم نطوتسا م 5١/./ه 9ا/ا/ ةنس ىفوتملا رصمب ةيعفاشلا مامإ ىنيبرشلا بيطخلا

 5 عاب



 لثم نم ىعفاشلا هقفلاو نضئارقلا ملع هنع اوذخأ :نوريثك . خويش هيلع سرد دقو , اهب ىفوت نإ
 ىف هتعاربب رهتشا ىذلا .ىدوبع نب ميهاربإو ىعفاشلا نيشد ىضاقلاو ىكك رعلا هللأ دبع خعيشلا
 ةيكلاملا ءاهقفلل ىكلاملا .بهذملا هقف هيف مع ىذلا امنإ « نادوسلا ىف معي نأ ىعفاشلا بهذملا هقفل .بتكي ملو .. ةيضرفلا مساب' ةفورعملا هتيشاح فلآ هيفو ثيراوملا وأ ضئارفلا ملعل هسيردت
 مئاكلاو زاجحللا نم نادوسلا ءالزن نآلو ءرصم يف هتمئأ نع بهذملا اوقلت نم مهانرك ذ نيذلا

 بهذملاف . ةيكلام اوناك مهتراجتو مهجح ىف ةبراغملاو نييسنوتلاو نييبيللا نمو امهيبرغو ونربلاو
 ْ . جنوفلا ةلود رصعل نادوسلاب هواهقف رشتتاو عاش ىذلا وه ىكلاملا

 جنوفلا رصع ىف نادوسلا ىلإ اولحر نيذلا نييرهزألا نييربصملا ةيكلاملا ءاهقف رايك نمو
 ةيقياشلا رايد ني ربرب ةنيدم نطوتسا زيبكلا ىكلاملا مامالإ ىناقرزلا ذيملت ىوانقلا دمحم خيشلا
 ىنبو + ىرجحلا رشاعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لئاوأل بونجلا ىف رانس ةريزج مث لامشلا ىف
 ملعو ( ديحوتلا ىف ) دئاقعلاو ىناوريقلا هيقفلا ديز ىبأ نبا ةلاسر هيف سردو هدجسم اهيف
 ىوادكإ دمحم خيشلا هدافحأ نمو « ةهازنو ةفع ىف هب ضهنف ءاضقلا ىلوو « مولعلا رئاسو وحنلا
 ىبَأ نبإ ةلاسر -ىكلاملا هقفلا ىف سرد اهيفو « هربطعو ربرب ىتتيدم ىبونج ىدنش ةنيدم .ليزت
 عمتجي ناكو « قطنملاو لوصألا ملعو مالكلا ملعو وحنلا سردو « هدج لثم ىناوريقلا ديز
 لغتشي ناكو نيللا دماح خيشلا كانه ةيكلاملا رصم ءاهقف نمو . نوريثك بالط هتقلح ىف
 ملعو دئاقعلا سيردتب لغتشي ناك [م « ىكلاملا ةقفلا ىف ىناوريقلا ديز ىبأ نبا ةلاسر سيردتب
 ىتيخربشلا حرش لكثملبو ليلخ رصتخم ىلع ىناقرزلا حرش , رضحأ نم لوأ وهو « ديحوتلا
 . ةيوامشعلا نتم لع ىكلاملا

 دمحم خيشلا هيف ربرب ةنيدم اونطوتساو نادوسلا اولزن نيذلا نيبرصملا ءاملعلا رابك نمو
 9 ١ مم4/غه ١١.96 ةنس هتافو ىتح مالكلا ملع وأ ديحوبتلا ملع ةساردب ىنع ىذلا ىرصملا
 ديحوتلا ملع ىف فلأ م 44١./ه م45 ةنس ىفوتملا ىرئازجلا ىسونسلا فسوي نب دمحم ناكو
 ىرغصلا ةديقعلاو اهحرشو ىطسولا ةديقعلاو اهحرشو ىربكلا ةديقعلا : لامعأ ةثالث مالكلا وأ
 اهعضو ذنم نيثحابلا ىلع مالكلا وأ ديحوتلا ملع ثحابم ىف لامعألا هذه ترطيسو « اهحرشو
 ىرصملا دمحم خيشلا ناكو . ىمالسإلا ملاعلاو رصمو برغملا دالب ىف لب اهدحو رئازجلا ىف ال
 « ىسونسلل ىطسولا ةديقعلل حرش اهنم « بهذلا ءامب بتكت نأ اهنأش ابتك هل نإهللا فيض دو لوقيو « اهحرش ىف ضيفيو لامعألا هذه لالخ نم ىنادوسلا بابشلل ديحوتلا ملع سراب
 . اهحرشف نيهاربلا مأ اهامسو ىرغصلا رصتخا دق ىسونسلا ناكو ؛ ىرغصلا ةديقعلل حرشو
 اهح رشف ةديصق ةديقعلا ىف فلا ىسونسلا رصع ىف ىرئازجلا هللا دبع نب دمحإ رعاشلا تاكو

 - هللا فيض دو لوقي ا - اضيأ اهحرشي ىرصملا !ًدمحع دجنو « ةيرئازجلا مساي تعاشو
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 : ةينمونسلا : ىلع ناحرش ٠ىباطابرلا ىوخنلا ىكم:خيشلا ةذيملتلو . وحنلا ىف ةيمورجألا خرشتي

 ىجيرخ ضعب بادتناو ميلعتلل رهزألا ىف مهماظتناو نيينادوسلا بالظلا نيب ثدح امو

 برقي وأ هلثامي ام ثدح تنادوسلا عوبر ىف ةينيدلا ةفاقثلا رشنل مهسفنا نييرصملا نم رهزألا

 هيف لزني نم ىلع ةلودلا قفنت ةنيدملا ىف قاور. نيينادوسلل ناك دقف ءزاجحلاو نادوسلا نيب هنم

 خيشلل ذملتت ىذلا نالدع نب دمحم خيشلا نادوسلا نم هلزن نممو « كانه خويشلا نع ,ذخألل

 نم مالكلا ملع سانلل سردو 3 نادوسلا ىف ةريزجلا ضرأ ىلإ داعو ع كانه ىبرغم ا هللا دبع

 راد ىف مالكلا ملع رادم نإ هللا فيض دو لوقيو « افنأ اهانركذ ىتلا ىسونسلا بتك لالخ

 ىمسي ىنادوس خيش نع هللا فيض دو.ركذيو . هتبلط ةذمالتو هتبلط ىلع اهميلقإ وأ ةريزجل
 نيذلا نميلا ءاملع ءامسأب هللا فيض دو مليو . ةيبرعلا مولع ةكم ىف أرق هنأ ىقياش نب رامع

 هللا فيض دو ركذيو . ةرابج خيشلاو قورز دلو دمح نيهيقفلا لثم هونطوتساو نادوسلا ىف اولزن

 ىذلا ام فرعتل اليوط مهءازإ فقوتي ال هنأ ريغ نادوسلا ىف اولزن نيذلا برغملا ءاملع نم ةفئاط

 مولعو مالكلا ملع هبالطل سرد هنإ لوقي ذإ ٠ ىناسملتلا ادع اميف بالطلل هنوسٌردي اوناك

 ىرصملا شرور ةءارق اوعاشأ نم لح ناك يناسملبتلا نإ انظ نظنو . هليترتو هديوجمتو نارقلا

 ةيبرغملا دالبلا اهب تكسمتو ميدق نم اهترجه دق رصم تناك ذإ : نافدركو روفراد ىف

 وه امنإ نادوسلا ىف اهعويشف - مئاكلاو ونربو ىبرغلا نادوسلاب دعب اميف تعاشو « سلدنألاو

 هلل فيض نب لمح وأ هللا ”فيض دو أمه نيمهم نبينادوس نييخرؤم ركذت نأ انب ىرحو

 نيحلاصلاو ءايلوالا صوصخ ىف تاقبطلا باتك بىحاص : ١ماء/غه ا ةنس ىفوتملا ىلعجلا

 نيسمخو نيتئام وحبنل - انرك ذ 5 - هيف مجرت سيفن باتك وهو نادوسلا ىف ءارعشلاو ءاملعلاو

 تدمتعأ هيلعو 4 ةرم نم رثكأ عبط هتيمهأل و  رائسب جنوفلا ةلود رصع ىف ارعاشو املاعو ايفوص

 لبو ٠ ةأرملا نع ةصاخو ةيعامتجالا ةايحلا لئملابو جنوفلا مايأ ةيملعلاو ةيفوصلا ةايحلا ةسارد ىف

 - لالغلا نزخم ةنوشلاب دارماو - ةنوشلا بتاك دمحأ خيشلا باتك ةيمهألا ىف هباتكو خرؤؤملا اذه

 . نادوسلاو موطرخلا ىف ةيرصملا ةراداللو رانس ىف جنوفلا ةلودل خد

 ةيملع ةضهث نادوسلا ىف تثدحأ جنوفلا ةلود نأ ىلع لدي ام تمدق ام لك ىف لعلو

 لصتي امو هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو هريسفتو هتولرقو هليترتو ميركلا نارقلا اهدامع ناك ةيقيقح

 حاتأ ام ريخالا اهدهع ىف تفعض ةلودلا نأ ريغ . ةفلتخملا اهمولعب ةيبرعلاو لوصألا ملع نم هب

 ةمصاع تحيصأو ؛ ةريبك هني لم ىلإ موطرخلا تلاحتساو ( رصم ىلإ نادوسلا مض لع دمحم
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 مجشف « ةيفوصلا قرطلا نم ريثك جهانم قنتعيو نيدتم بعش نيينادوسلا نأ فرعو ع داليلل

 نادوسلا ىلإ هب هجو ىذلا شيجلا عم لسرأو « هب لوزنلا ىلع ةرهاقلاب ةيفوصلا دقرطلا بباحصا
 ىعفاشلا ىلقبلا دمحأ خيشلاو ىفنحلا ىطويسألا دمحم ىضاقلا مهو « ءلملعلا ةوفص . نم ةثالث

 لكل - ديجملا دبع زيزعلا دبع رونكدلا لوقي ؟ - نوكيل » ىكلاملا ىوالسلا دمجأ خيشلاو
 بهذم قنتعم ربجي ال ىتحو  هنوئتش ىلع فرشي خيش ةعئاشلا ةيهقفلا بهاذملا نم بهذم

 ىلع دمحم عجشو . « هبهذم ريغ نم خيش ىلإ ماكحألاو ىواتفلا ىف اجلي نأ ىلع ( ىهقف )
 ىلع رهزألا باوبأ حتفو « كانه ةيمالسإلا ةعيرشلل ةمدخ نادوسلا ىلإ ةرجحلا ىلع رهزألا ءاملع
 ءىشنأو ٠ ( محل زبخ ىرخأ ةرابع وأ ةيارج نيرانتسلا قاورل تبترو نيينادوسلا بالطلل اهعيراصم

 ةئس ىلع دمحم دهع رخاوأ ىفو . حيلص لهأل قاورو روفراد لهأل قاورو ةلقند لهأل قاور
 ءادأل اعماج رهزألا لثم نوكي نأ هب ديرار . موطرخلاب قيتعلا عماجلا ءىشنا داليملل 1
 هتارضاحمو هسورد ىقلأ نممو « ءاملعلا نم ةلج هيف سردي اريبك اينيد ادهعمو ةالصلا ضئارف
 رك اش خيشلاو ريرضلا نيمألا خيشلاو ةينادوسلا رايدلا ىتفم مفادلا دبع مييهاربإ خيشلا هيف ةينيدلا

 نأ دبالو .ىلذاشلا ىقورخا فيرشلاو ىدجملا نيسح ديسلاو ىوالسلا ىفطصم خيشلاو ىتنلل

 ايضاق ةيعرشلا ماحنا سأر ىلعو ةلودلل ىمسرلا بهذملا ىفتحلا بهذملا تلعج رصم نأ :ىلإ ريشن

 .داليملل 1914177 ةنس ىلإ اهدعبو ةيودهملا ةرتفلا دهع ىف كلذ لظو ايرصم نوكي ةداعو ءايفنح

 هفقوتو ثيدحلا ىندملا ميلعتلا (د)

 تايفشتسم ضعبو موطرخلا لثم ةديدج ندم نادوسلاب ىلع دمحم دهع ىف اهنت تذحأ

 دهاعملو سرادملاب قحتليل ةرهاقلا ىلإ نييتادوسلا بالطلا ضعب رجاهو « ةيرصع تائشنمو

 ةفئاط راتخا ىلع دمحم نأ ةيرصملا بابلألا جهانم هباتك ىف ىواطهطلا ةعافر ركذيو . ةديدجلا
 ةعاررلا بتكم ىلإ مهلقن مث « مولعلا ءىدابم ٍاوملعتيل ةيرصملا سرادملا ىف مهلخدأ مهتعش فتان

 اذإ ىتح « ةيندمتلا فراعملا معط اوقوذتي نأ كلذ نم هدصق نأكو « نسلالا ةسردم ل! 1

 نم ةئعب نا ديجملا دبع زيزعلا دبع روتك دلا رك ذيو . مهدالب ىف اهورشن نادوسلا ىلإ اوداع

 . نايدتبلا ةسردمب اوقحتلاو رصم ىلإ ورفاس بلاط ةئام نم فلاتت نييتادوسلا باللطلا

 لثم ةيملع ةضهن اعيرس هيف ضهنتل نادوسلا ديب تذخأ دق رصم نوكت كلذ مص اذإو
 ةسردم لوأو . نادوسلا ىف ةيماظن ةسردم ماقأ هنأ ىلع دمحمل ركذي ال كلذ عمو , اهتضهن
 عفار ةعافر اهرظان لعجو موطرخلا ىف ةيئادتبا ةسردم هيف ًاشنأ ذإ سابع هتفيلخ اهماقأ هيف اشنت
 نسحو ةبصخلا مهتاكلمو نيينادوسلاب ديشي ةيرصملا بابلألا جهانم هباتك ىف هارتو ٠ ىواطهطلا
 : لوقي ٠ ملعتلاو ملعللو ندمتلل مهدادعتسا

 لع لدي « ةيبرع لئابق مهرثكأ نإف « مهناهذأ ةقدل ىقيقحلا ندمتلل ةيلباق نيينادوسلل نإ م

 ه٠



 نسح ىف ةميظع رثام مهلو « داهتجاو ةبغر نع ةيعرشلا مولعلا نم هوفلأ امب مهلاغتشا كلذ
 ةباط نم ةرواجملا دالبلا نم هيلإ لحري ريهش ملاع اهب ناك اذإ ةدلبلا نإ ىتح ميلعتلاو ملعتل
 بسحب تويبلا ىلع ةبلطلا عيزوتب كلذ ىلع هتدلب لهأ هنيعيف « ريفغلا مجلاو ريثكلا ددعلا ملعل
 ملعتلا ةدم مهنوئتشب نوموقيو نانثا وأ دح-إو هصخي ىلاهألا نم دحاو لكف « ةعاطتسالا

 . جنوفلا ةلود دهع ذنم ةميدق تناك ةةدرطلا هذه نأ ودبيو . « ميلعتلاو

 ةنس ليعامسإ هدعب ىلوتو « ةسرداملا قلغأف سابع دعب رظنلا ريصق ديعس ىلوو
 سرادم سمح ءاشنإب هرمأو نادوسلل ارادمكح ىدمح اشاي ىسوم نّيعف م 18" /ه 8

 اهباوبأ ةسردم لك تحقفو « ةلقندو السكو ضيبألاو ربربو موطرخلا : تايريدملا مصاوع ىف
 نونفلاو مولعلا - ديجملا دبع زيزعلا دبع روتكدلا لوقي ؟ - اولصحي ىك ذيملت ةئام لابقتسال
 تايلاسرالا ضعب - كلذ دعب - تذحأو . نكاوس ىف ةسداس ةسردم تعشنأو « ةعفانل
 ةفاقثلا رشن ىف عساو رثأ اعيمج سرادملا هذهل ناكو . موطرخلا ىف اهل رسرادم ءىشنت ةيريشبتا

 . ةيبروألا راكفألاو ةيبرغلا ةراضحلاب رثأتت تناك ذإ « نادوسلاب ةثيدحلا

 اياوزلاو تاولخلا ىف ميدقلا ميلعتلا نيبو نادوسلا ىف ثيدحلا ميلعتلا اذه نيب ام لك سيلو

 لك ىف ةددغ جهاتم ىلع ماق هيف راكفأو ةراضح نم برغلا ىف امب هرثأت قورف نم دجاسملاو
 فالخب « ةيبنجأ ةغل ملعتب ةيانعلا عم ةدام لك ىف ةحضاو تاررقم ىلعو « ملع لكل ةئس

 جردت ىضتقي ام ء« فص ىلإ فص نم لاقتنا هيف سيلو ةددحم جهاتم هيف سيلف « ميدقلا ميلعتلا

 ةهجولا نم ءىشانلا نس عم مءالتت ةيملع ةدام ةنس لك ىف ملع لكل نركي ثيحب « ميلعتلا

 ! . ةديدسلا ةيوبرتلا

 ةفاقث افقثم ناكو « 181/8 ةنس اراذمكح ىدمح ىسوم دعب رهظم رفعج ليعامسإ نّيعو

 ءاملعلل هسلاجم حيف ذإ : اعساو اطاشن اعيمج اهلئاسم ىف ثبف « ةيبدألاو ةيئيدلا مولعلاب ةعساو

 كلذ ثدحأو « ةيبدألاو ةيملعلا لئاسملا ىف ضعب عم مهضعب رواحتيو هعم نورواحتي ءابدألاو

 ىف مهدئاصق نررشني ءارعشلا ضعب ذحاو ةبصح ةيبدأو ةيملع ةكرح نادوسلاو موطرخلا ىف
 اذه طشنت ةئيدحلا ةيفاقثلا ةكرحلا امنيبو . ىربكلا رصم ةديرج ذئتيح تناكو ةيرصملا عئاقولا

 نيبساحنلاو باتكلا نم هيلإ جاتحت ام لك ةينادوسلا ةرادالل جّرخت ةثيدحلا سرادملا امنيبو طاشنلا

 ىهنيو ؛ سرادملا لك قلغيف انب ترم ىتلا هتروثب موقي ىدهملا اذإ ءىناوملاو فارغلتلا لامعو

 حارفألاو سبلملاو لكأملا ىف ةيكرتلاو ةيبروألا ةيداملا ةراضحلا روص نم ةروص ىأب قلعتلا نع
 كرتلاو برغلا ةراضح نم مهتايح ىلع لخد ام لك اوضفري نأ ىغبني هراصنأف ٠ نازحألاو

 ةنس ذنم همايآ ىف نادوسلا تلظ كلذبو . ةصلاخلا ةيمالسالا ىلوألا ةرطفلا ةايح ىلإ اودوعيو
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 لك نع ةديعب /١869 ةئنس همايأ ةياهن ىتح ١85 ةنس ذنم ىشياعتلا هتفيلخ مايأ)و 1١
 . ةبكرتلاو ةيبروالا ةراضحلا اهبوشت هني ليس ةفاقث وأ كتيلدح ميلعت

 قرطلا تداع نادوسلا ىف ىزيلجتالا ىرصملا ىئانثلا مكحلا مايقو ىودهملا دهعلا ءاهتنابو

 تحبصأو . اهتدقف دق تناك ىتلا اهتناكم درتست نأ عيطتست ام لكب ةلواحم اهطاشن ىلإ ةيفوصلا
 فئاوطلا ةهجاوم ىف فقت ةينيد ةفئاط ةيدهملا ةرعدلل نيقنتعملا راصنألا ةعامج ذكنيح نم
 نيينادوسلا ضعب قحتلاو ةيوازلاو دجسملاو ةولخلا ميلعت ةيفوصلا فئاوطلا عم داعو . ةيفوصلا

 . رهزالا ىف ىنيدلا ميلعتلاب

 ثيدحلا ىندملا ميلعتلا ةدوعو ىنيد دهعم ءاشنإ (ه)

 ؛ ةيبرعلا مولعو ةينيدلا مولعلا سيردتل ىنيد دهعم 1501١ ةنس نامرد مآ عماج ىف ءىشنأ

 مظن هل تعضوو « نامرد مأب ديدج دجسم راوجب لقتسم نبه هل ىنب 1417 ةنس ىفو
 تاونس عبرأ ةلحرم لكو لحارم ثالث ىلع هيف ميلعتلا لعجو « رهزألا جهانمو مظنك حجهانمو

 ةيوناث وأ ىطسو ةلحرمو « ةيلوألا ةداهشلا اهعمو ىلوأ ةلحرم ىهو « ةداهش ةلحرم لك عمو
 نم تعرفتو « امامت رهزألا لثم « ةيملاعلا ةداهشلا اهعمو ايلع ةلحرمو « ةيلهألا ةداهشلا اهعمو
 . ةيسيئرلا ندملا ىف ىرخأ دهاعم دهعملا اذه

  ةيملاعلا ةداهش ةلمح نم هيجيرخخا ددع دادزي لجأ ذإ نادوسلا ىف ديعب رثأ دهعملا اذحل ناكو

 ىلإ ةيلهألا سرادملا ةجاح اوُدَّسو فراعملا ةحلصم وأ ةرازو ىف نيسردم مهنم نوريثك نّيعو
 اهدهاعم ىف نيملعملا نم تايريدملا ةجاح اودس 5 « ةيبرعلاو نيدلا مهل نوسردي ةئيشانلل نيملعم

 نيتيموكح نيتسردم ىوس ١86995 ةئس ةيماظنلا سرادملا نم نادوسلا ىف نكي ملو . ةيميلقالا

 سرادم ءاشنإ ىلع ديدجلا ىزيلجنإلا ىرصملا ىئانثلا مكحلا لمعف « ةيورقلا سرادما ضعبو
 ىردبلا ركباب خيشلا حتتفا ١11١ ةنس ىفو « تانبلل سرادم ءاشنإ رخأتو « ةينف ىطسوو ةيلوأ
 تدتقاو هتاميرك اهيف لخدأو « ةريزجلاب ةعافر ةقطنم ىف تانبلل ةسردم لضافلا ىنادوسلا ىبرملا
 ىف تغلب ىتح «. دادزت تانبلا سرادم تذحأو « نهتاميرك نهعم تلخدأف « رسألا ضعب هب
 تذعأ رضاحلا نرقلا لئاوأو ىضاملا نرقلا رخاوأ ذنمو . اسمحس 1937 ةنس رصعلا اذه رخاآ
 . سرادملا حتف ىف طشنت ةيريشبتلا تايلاسرالا

 ماع كاح لوأ رنشتك ناكو « نودروغ ةيلك ءاشنإ ىندملا ميلعتلا ىف ثدح مهأ ناكو

 نأ - ممألا لوأ ىلا ىؤرو ١565 ةنم اَط ىساسألا رجلا مضوو « هيلج فل هةثأم وحن

 ةئأم اهل مدقتو ١907 ةنس ربوتكأ ىف تحتفاو « ةيئادتبالا ةلحرملا اهيف سيردتلا ىدعتي ال
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 يعجل نيسردملا سيرختل ةصاخ تاسارد عم 4 ٠ ؛ تاونس عبرأ هله ع ل دش مسق اهب ءىشنأ

 : نييعرشلا ةاضقلاو نيسدنهملاو

 تيدا ميلعتلاب ىنعت 7 ةيموكح ريغو ةيموكح سرادم نادوسلاو موطرخلا ىف شنت تذخأو

 نع نيدباع ديجملا دبع روتكدلا ركذيو « ةيزيلجنالا ةغللا ملعتب نيينادوسلا بالطلا ديوزتو
 راشتنا نم دب نكي مل » : هلوق نودروغ ةيلك نم لئاوألا نيجيرخلا دحأ بوجحم دمحأ دمحم
 ةعبطملا طاشن كلذ لع دعاسو « نادوسلا بابش نم نيملعتملا ةرهمج نبي ةيزيلجنالا ةغللا بادا

 . « ةماعلا ةأيحلا ضارغأ نم ريثك ىفو مولعلاو نونفلا ىتش ىف اهجاتنإ ةرثكو ةيزيلجنإلا
 نمخأ ةئيدحلا ةفاقثلا رشن ىف نودروغ ةيلكو سرادملا لمع بناجب هنأ ظحالن نأ دبالو

 بدألاب اونع نوريثك كيف جرختو « ةيمالسالا ةسيدلا ةفاعثلاب عستب نامرد مأ ىف ة ىنيدلا دهعملا

 لثم همامأ مسّترت تذذخأو ةماعب ىنادوسلا ركفلا طشنو . نادوسلا ىف هتسارد ءامنإو ىبرعلا
 نييجيرخلل داث نامرد مأب ١118 ةئس رصعلا اذه نم ةرخأب سسأتو « عامتجإلاو ةايحلا ىف ايلع
 نوئشب ديدج ىعو نع نيربعم ةريانم نولتعي ءابطخلا نمعأو ع نادوسلا يف ةفقثملا ةقبطلا لثمي

 حالصالا ىداني دحاو ريغ لحخأ و « ةفاقثلاب ركفلاو ةسايسلا ن وئشو اهحلاصمو ةينادوسلا ةمألا

 ثيدحلا رصعلا ءدب دعت - ائيأر ىف - ىهو ١4174 ةئس ةروثل دعا امم « ىسايسلاو ىعامتجال
 , ناد وسلا ىف
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 فيل اغلا اًّصفلا

 ءارعشلاو رعشلا طاشن

١ 

 نادوسلا )١١( بعت

 نيب ىراجتلا لدابتلا قيرط نع ثنورق ةدعب مالس ل لبق ىبرعلا سنجلا نادوسلا فرع
 !له 7 ءازجأ لع ىلوتسا ريم“ كولم صعب نأ ""رظيو 6 ىقيرفالا ءىطاشلاو ةيبرعلا ةريزجلا

 ىلإ كم نم ةيمالسالا ةوعدلا عسأل 8 نيملسملا ةرجش لك وتو َ ةشيخا ضرأ نم وأ ءىطاشلا

 نكلو ٠ ةادوسلاو ةشيحلا نم ' هلكسو لباقلا "ا انوفرعي اوناك از زاجل لهأ نأ ةشبحلا

 بهمالسإ د دعب الإ كلذ ثذدعم 0 4 أيبرع أبعّش نودعي اوحبصأ ىتمو ةيبرعلاب 0 كيت

 . مهيلإ ةريثك ةيبرع لئابق ةرجه دعبو

 لسرأ ذإ ذإ نامثع ةفيلخلا دهع ىف نادوسل لهاو نيملسملا برعلا ني كاكتحا لوأ تاكو

 نيدلا ىف اميدق رصم اهتاحتدأ ةيحيسم ةلود تناكو ةلقند اهتمصاع لإ ةيلامشلا ة رقم ةكلمم
 لان تذدمعو اعساجس اراصتنا ىرصملا شيجلا رصتناو .ةشيتلاو اهيبوثج ةولع ةكلم لثم 0

 ةءاضإو هتمديخو ةلقنلب نوملسلل ؛ هأئب يدل دجسملا ةنأبص 0 نم ناك ةدهأعم هرم رصصم

 ناوسأ لع ةجبلا لئات ريت نإ ثتدحيو . . اهيلإ رمحأل َك نزاوه هم رئاشع د تربك ع لكلابو

 ائيش ةجبلا مدهت ال نأ ىلع صنت ةدهاعم اهعم دقعتو اهرهمت ةلمح اهيلإ لسريف ثوماملا دهع ىف

 لع باوبألا تحتف كلذبو . اضرعو الوط اهرايد رئاس ىف نوملسملا اهانب ىتلا دجاسملا نم
 ةعيبر ةليبق نم ةريثك رئاشع اهيلإ تحزنو « ةّجبلا لهأ نيب ةيبرعلا لئابقلا لوزنل اهعيراصم

 نيمألا نمحرلا ديع هللا دبع خيشلل نادوسلا ىف ةيبرعلا لوألا لصفلا ىف هانبتك ام نادوسلا برعت ىف رظنا )١(
 ريش لع نادولا ىف ا برعلا لوخد ليصفتلاب صضرعير ُ جنوفلا ةلودو ةيمالسالا روصعلا ف نادولا نع .

 نادوسلا ىف عاش امو هيلإ اهوكلس ىتلا قرطلاو خيراتلا روك دلل نادوسلا ىف ةيبرعلا ةفاقثلا خيرات باتكو
 . مهتغلو برعلا لاثمأر ةيبرعلا تاداعلا نم ميدقلا نادولا حيراتو ١١ - 8 ص نيدباع ديجملا دبع
 باتكو ةيماللسالا فراعملا ةرئادو ريقش موعتل كيدحلاو
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 ارلخدي نأ اوعاطتساو « باذيع ىلإ قاوسأ نم دتمملا ىقالعلا ىداوب بهذلا مجانم ىف تلمع

 ةئفلا مهدحو مه ىدوعسملا لوقيو . برادحلا مساب ةفورعم يئاشع ةجبلا نم مالسالا ىف
 كانه ةعيبر ءامعز دحأ نأ مهترثك ىلع لديو م 11ه/ه 7585 ةنس هنمزل ةجبلا ىف ةملسملا

 : افلأ نيئالثو نميلاو رضم نم اهنالحأو ةعيبر نم فالآ ةئالث ىف بكري ناك قحسإ نب رشب
 اوتاكو « ةيوادبتلا ىمستو ةّيماح ةجيلا لهأ ةغل تناكو . برادحلا نم مهلكو ةّجبلا ةلتاقم نم

 ؛ نمزلا رم عم مهني رشتيي - ةيبرعلا هعمو - مالسإلا ذخأو « السك ىلإ باذيع نم نورشتني
 نوظفتحي برغلا ىف ةصاخو نييواجبلا ضعب لازي الو « ةريثك ظافلا ةيبرعلا نم مهتغل تلخدو

 نوملكتي مهنإ ةجبلا نم « نكاوس » ىنطاق نع ريقش موعن لوقي « ةيبرعلاب مهملكت عم ةيواديتلاب

 . .ةيبرعلا نوملكت ةماعلا سلاجملا ىف مهنكلو ةصاخلا مهسلاجمو مهزاتم ىف ةيواجبلا

 باذيع ءائيم لع ريغتو « انورق ةيورعلاو مالسالا مواقت ةيحيسملا ةيبونلا ةرقم ةكلمم تلظر

 ىتح اهرايد ىف لغلغنتو « ةييدأت ةلمح اهيلإ لسريف ؛ سربيب رهاظلا دهع ىف ناوسأو ىرصملا

 اهيلع ىلويو « سريبب نع ةبرنلا ىف ابئان اهكلم نوكي نأو رصأ اهءالو اهيلع ضرفيو « ةلقند

 روطتتو نووالق دهع ىف رصم نع لالقتسالا لواحت لظتو اهلهأ نم ايحيسم اكلم هل ابئان
 ةرسألا سفن نم املسم اكلم م 115ه 115 ةنس اهيلع ىلويو رصانلا هنبإ دهع ىف فورظلا

 كلذيو مالسإلا اهب ترشنو ةعيبر ةليبق ةببونلا ةرقم ةكلمب ىلع تلوتسا ام ناعرسو . ةكلاملا

 ذوفنلا ةمواقم لواحت اهيبونج ةيحيسملا ةولع ةكلمم تلظو « ايئاهن ةيحيسملا ةبونلا ةكلمم تحملنا

 ىدحإ ةيبونلا ةغللا نأ فورعمو . ةيمالسالا جنوفلا ةلود ايئاهن اهيلع تضق نأ ىلإ ىمالسال
 « ةيمويلا مهتايح ىف اهنومدختسي اهقطانم ضعب لهأ لازي الو . نادوسلا ىف ةيماحلا تاغللا
 ةئاملا ىف نيثالث نيدباع ديجملا دبع روك دلا لوقي ا غلبتل ىتح ةيبرعلا ظافلألا نم ريثك اهلحخدو

 . ةيبرعلا اهعم نولمعتسي اوناكو اهظافلأ عومجم نم

 مناكلاو ونربلا ةكلمت راجت لوزت اهنم « مالسالا قتتعي نادوسلا ىبرغ تلعج ةددعتم لماوعو
 مهو محل مهتيؤرو ةفطنخلا كلتب مهجاجح رورم اهنمو « نافدركو روفراد قاوسأ ىف ةيمالسإلا
 ةليبق نم ةمخض ةلتك ةرجه اهنمو « ةفلتخم تايعدا هللا نيعاد نولصيو مهديجاجس نوشرفي

 نرقلا ىف ىاداوو روفراد ىميلقإ ىلإ ( ةاشلا ةاعر ) ةيواشلا برع نمو ةملسملا ةيبرغملا ةراوز
 تلمشو ناميلس كلملا اهكولم نم ناك ع ةريبك ةيمالسإ ةكلمم اونوك دقو 2« ىرجملا سماخلا

 ةيربربو ةيماح تاغل برغلا ىف دوست تناكو ٠ روفراد نم اريبك ارطشو ىاداوو مناكلا هتكلم

 روجنتلا ةنسلأ ىلع ةيبونو ةيواشلا ةنسلأ ىلع ةيبرعو ةراوز نم برغلا ىلإ نيرجاهملا ةنسلا ىلع

 هتغل بناج ىلإ ةيبرعلا ملكتي نم مهنم « برغلا لهأ فلتخاو . روفراد ىلإ ةلقثد نم نيرجاهملا

 لثم اهدحو ةيبرعلا ملكتي نم مهنمو « ةيبرعلا بئاجب ةيماحلا وأ ةيبونلا وأ ةيربربلا : ةيلصألا
 . ةخوج ىبأ ةعامج نم ناك ام الإ رمقلا ةليبق ناكس

 هو



 برعتت نادوسلا نم ءارجأ تداخُأ دقو الإ ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىلإ ىلصت ال اننأ مضاوو
 ةجبلا ىف اك ةيلصألا: اهتغل ىلإ ةيبرعلا فيضت تذحأ ىرخأ ءازجأو ..ةجبلا برادح لثم ايئاهن
 اوسنو ةيبرعلا اوملكت مهنإف رمقلا ةليبق ناكس ادع ام «روفراد ىف برغلا بناوج ضعبو ةبونلاو
 ةيمالسإ ةلود اهنأ نلعتو م ٠٠١ 4/ه 91١ ةئس رانس :ىف جنوفلا ةلود ّسْؤتو . ةيلصألا مهتغل

 ءاملعلا تعجشو « اهقئاثو اهب تبتكو ةيمسرلا اهتنل ةيبرعلا نأو ةيرادالاو ةيسايسلا اهنمظن ىف
 تدتما ىتلا اهدالب ىف ةيملع ةضهن ثدحت تذخإو ةيبرعلاو :ةيمالسالا مولعلاو ةقفلا سيزدت ىلع
 قطانم ضعب ىتح ابرغو ءرمحألا رحبلاو ةشبحلا دودح .ىتح اقرشو :ثلاثلا لالشلا ىتح الامش
 ةيبرع ةلود اهيف تمع قطانملا هذه لكف ع لازغلا رحو طايوسلا رهن ةقطنم ىتحا أبونجو نافدرك

 ىف برعت نادوسلا نإ لوقت نأ عيطتسن ثيحب « نورق ةثالث ةدمل - جنوفلا ةلود ىه - ةيمالسإ
 ةيضهن نم اهب ناك امو ةيفوص تاعمجتو قرط نم اهب ناك ام انب رمو . ةلودلا هذه دهع

 م 1هال./ه ةالإل ةنم لقت ةكلمم طسرألا نادوسلا ىينرغ ابونلا لابج ىف تسسأتو « ةيفاقث
 لغوتلاب ةيبرعلا رصانعلل ةصرفلا ةحاتإ ىلع ةرقب تلمع دقو رشع عساتلا نرفل رععاوأ ىلإ تلظو
 تعجشو ةيبرعلاو مالسإلإ رشن اهينيع بصن تعضوو « لابجلا كلت. نم:ىقرشلا لامشلا ىف

 ةنطاس روفراد ىف تسساتو . اهيلإ ةرجملا ىلع نادوسلا :ىقرشو لينلا ضوح ىف ةيبرعلا لئابقلا
 ( داشت ةريحب ميلقإ نم.ةمداقلا ةراجتكلا لئابقو ةبونلا دالب نم ةمداقلا روجعلا لئابق اهتسسا
 ارناك ذإ ىرجملا سماخلا نرقلا ئف سنوت اوحستكا نيذلا ةيلالملا برع نم ارئاك مهنأ ودييو

 ةنم ىتح تلظو م 17ال/ه ٠١45 ةئس ةئطلسلا هذه تماقو . ىلالملا ديز' ىبأ ىلإ نوبستي
 تلمعو « جنولس ناميلش لوألا اهكلم دهع ىف ونربو ىاداو اهتعبتو م 189هراه 11
 ةيفص وبأ ىودب ناكو . نافدرك اهلثمو ٠ ةيبرعلاو مالسإلا رشن ىلع اهدهع لاوط ةكلمملا هذه

 هقفلا نم ىرورضلاو ميركلا نارقلا مهظفحيف « ضيبألا ةنيدم ىلإ ابونلا لابج لهأ ضعبب ىتأ
 . مالسالا رشنل مهدالب: ىلإ مهديعيو « ديحرتلا ملعو

 رشع معساتلا نرقلا لئاوأ ىف جنرفلا ةلود دهع رخاوأ ىلإ لصن ال اننأب لوقلا نكميو '
 لئابقلل حتي مل ىتلا ةلزعنملا ةقهاشلا لابجلا ضعب ادع ام « نادوسلا برعت دقو الإ ىداليلا
 نم رارمألا ةليبق ناكس ادع امو برغلا ىصقأ ىف ةرم لبج لثم اهناكسب طالتخالا ةيبرعلا

 اهتاوخخأ ىلإ سايقلاب برعتلا ىف رخأتت اهلعج امم اهيلإ كلاسملا ةروعول ةشبحلا راوجب ةجبلا لئابق
 ةيبرعلا لئابقلا ضعب قيرط نع بونجلا ىف تاياغلا ةئيب ىلإ برعتلا لصوو . ةجبلا لئابق نم
 كلشلا برعت لضف مهو ؛ ضيأأل لينلا ىلع كاك دنع ميلس ىنبو نافدرك ىف ةراقبلا لش
 تناك برعتلا اذه ءازجأ رثكأو . برعلا رحب ىفءاكنيدلا لئابتب تاقيرزلا برع طالتخا لئمو

 لاوط نمزلا رم عم عستيو رقتسي برعتلا اذه نيخأو « ةيبرعلا بئاجي ةيلخا اهتاغل مدختست

 . رشع عساتلا كرتلا
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  جيدملا ءارعش
 كولم جيدم نم نورثكي اوناك ءارعشلا نأ فرعي هللا فيضدول تاقبطلا بانك أرقي مم

 ضرع عيطتسن ثيحب ةدوجلا نم. نكت مل مهحبأدم نأ ريغ « رائس 2 مهتلود تماق ذنم جبنوفلا

 ٍ .١ ؟[ىه ١١ ا1/ ةهنس ىفوتملا كوتكتدو حرف ىفوصلا خيشلا دجحنو « اهنم ةريثك. . جذامن

 جنوفلا كولم باوبا ىلع رركتملا مهفوقو ةديع ىف ءارعشلا لع .ىعني رف وحجب مهتلود .مايق كعب

 : : 210ه اياطعلاو تايهلا مهثوحنمتسي مهنيط الس وأ

 نيطالسلا باوباأ دنع فقت الف هل ءانفال ازع بلطت تنك نإ

 نونسُمو ضرف نم كنيدب مقو  اوعمج امو مهايندب كولملا لخ

 نيدلا نع مهايندب كولملا ىتغت سا م كولملا ايند نع هلل نغتسا

 مهتايطعأل اراظتنا نيطالسلا باوبأب فوقولا نع ءارعشلا ىهني كوتكت دو حرف خيشلاو

 زعلا بلطي نمو « تايطعألا :كلتل راظتنالا مه نم اهنولمحت امو مكسفناب اقفر : محل لوقيو

 ءادأ عم اوعمج امو مهايند كولملل اكرات « هبر بايب فقي امنإ باوبألا كلتب فقي ال دلاخلا

 ناكو « ىداليملا رشع عساتلا نرقلا ذنم نادوسلا ىف رثكي حيدملا زعش ذحأ دقو. . نيدلا نع

 داعأ امنأكو ةددعتم تاراصتناو. الالقتسا نادوسلل ققح دقف , هن رفوألا ظحلا ىدهملا ةروثل

نم نيريثك لعج امم « ىمع ىف اهتيصخشب رعشت اهلعجو اهتدقف تناك ىتتلا حورلا اهيلإ
 ءارعشلا 

 ىلإ نيريشم ةبهتلملا ةسامحلا نم ليلق ريغ كلذ ىن نيا هشويج 'تاراصتناو هحيدمب نونغتي

 ىوالسلا ىنغلا دبع لوق لثم نم ةيوبنلا ةنسلاو نارقلا ىدهب اهيف فخأي هنأو ةينيدلا هتوعد

 ' : .'/ةلقند ىضاق

 ءايلع امّسلا قوف هب ْتمسو ىتتكل عاونأ حازأو ادّصلا ىَلْجأ

 ءانس هيلع ولعي الو ولعي 2 اهثونو ةط راثآ هب تسمأ

 ءاوس هيف ساتلاو ٌلمْوم ه- دم لضفلاو "لهم هين دجملاف

 سيال
 ءارعش رظنأو م١ ص ( موطرخلا عبط ) ميحرلا ديع ص ( قيدص عبط ) هللا فيض دو تاقبط رظنا (1)

 ةعماج راد عبط ) كيلملا نيدلا حالص روتكدلل ةينطولا عبط ) ليئاخيم دعس عمج نادوسلا ءارعشو ١

 . ١ نك ا موطرخلا . ٠ ص ( ةرهاقلا

 دمحم عامتجالاو خيراتلاو بدألا ىف عاريلا تاثفن (؟)

 + 6ا/



 نوكي هتوعد ضفري نمو « ةيوبنلا ةنسلاو باتكلاب ذحخألا لع ةمئاق هتوعد نإ لوقي وهو
 «راوبلاو كالحلا عاونأ ىَّحْنو تادوسلا ىف ةايحلا هجو نع ةردكلاو ًادصلا ىَّحن هنأب هنصيو ارفاك

 ءانس اهيلع ولعي الو ىلاعتت هط راثآ كسمأو « عبسلا تاومسلا قوف هب تلع هءايلع نإ لوقيو
 مجرتسو « اعيمج نوينادوسلا هيف كرتشي لمّؤم هنم لضفلاو ليصأ هدجم نأ ركذيو «رون الو
 شيج دئاق ناك و . انبلا رمع دمحمو ءارهز نيسح : امه ىدهملا ءارعش نم نيرعاشل ليلق امع

 نم ةريبك قرف هعمو نكاوس ةنيدم برق بودنه ةنيدمب داليلا ىقرش ىف ةنقد نامثع راصنألا
 ةئقد نامثع ءىجافيل نكاوس وحن مدقتي ايزيلجنإ اشيج نأ ىدهملا ةفيلخ ىشياعتلا غلبف شيجلا
 باعش ىلإ ودعلا جاردتسال ةنيدملا نم باحسنالاب هرمأي ةنقد نامثع ىلإ بتكف ء بودنه ىف
 لوقي كلذ ىفو « ميشه ىف ىزيلجنالا شيجلاب ةنقد نامثع لكتو « كانه هتتغابمو « لابجلا

 : ©'!ةيسامح ةديصق ىف هيتاك بوذجملا رهاطلا دمحم
 بعاصملل اتيكترا فيك ١ انريص فرعت بودنه .

 بفئاصملل انْعُرَدا فيك انمزع دهشت ميشهو

 ©0بلاعنلل شضْخلا َدِْيِص اهب انلص املاط اي
 ©©بطاسملا ىَنتْلَت هنأش ىف لب هلل نيدل ىّشَن
 بغار لك ةهجو ىدهم- لاب هيلإ نيلسوتم

 بلاطملا حاعفم هللا د بع ىدهلما ةفيلحو

 « ميشه » كلتو « اهل ةدعلا دعت فيكو برحلا ىف انربص فرعت « بودنه م نإ لوقي وهو
 ءادعألا اهيف انشيج داص ةيراض ابرح تناكو « برحلل انتبهأ انذخخأ فيكو ممصملا انمزع دهشت
 « هتود نم توملل انسفنأ نيضّرعم هللا نيد نع عافدلل ىّْحَنل اننإو . بلاعثلل دسألا ديص

 . ىنادوسلا بعشلل بلطم لك حاتفم ىشياعتلا هللا دبع هتفيلخو ىدهملا انمامإب انحلال نيلسوتم
 لزن دق ناكو « ليعامسإ ىويدخلل لازغلا رحب متاح اشاب ٌريبزلا نمحرلا دبع ىوضملا حدميو
 ريبزلا هل طسوتف هتمكاحم رصم ةموكح تدارأو اهراصتا نم ناكو « ىدهملا ةروث دعب ةرهاقلا
 : (9اهيف لوقي ةديصقب هحدتماف « هنع ىفعف اشاب

 ””حاسلا عيمج اهب مع هاَدَجو هب تمظع ىذلا ٌرانس رخف وه
 حاتفلا نم ىتوا امي اوملع ذإ هالعل اهؤامظع تعضاوتو

 حاحلملا ةراغلا ىف ةعاجشو ةماهشو ةهازنتو ةنطف نم

 نادوسلا ىف ةينطولا ءارعشو . 9ال ص عاريلا تاثفن (4) ىف ةينطولا ءارعش رظناو 37 ص عاريلا تاثفن )١(
 . 3” ص . 3١ ص تنادوسلا

 . هواطع : هادج (6) . دسألا : رغضنلا 19

 . كلاهملا : بطاعملا
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 00 ا اذه ريغ نوبرطي وركذب نوجهلي مهارت اذلف

 حاجن َنيِرق ىوهي ام لك ىف هيئس لعجيو هيقتيي هللا

 هدوج مع ىذلاو « ادجمو ةمظع اهل حاتأ ىدذلا « رائس » رخف ريبزلا نإ لوقي ىوضملاو

 ةهازنو ةنطف : معن نم هيلع هللا غبسأ امل هل اوعضاوت اهءامظع نأ ركذيو « تاحاسلا عيمج اهب

 نوعلوي كلذلو « ديدش عضاوت عم بوطخخ نم مهب لزني ام لكو مهملث دسيل هنإو . ةءورمو
 قفوي نأو رمعلا لوطب هل وعديو . محل ةركسم رمح هنأكو هةمسا دادرتل الإ نوبرطي الو هركذب

 ؛ ىنغريملا ىلع ديسلا ىقوش نمحرلا دبع حدميو . دوشنملا حاجنلاب انرتقم هيلإ ىعسي ام لك ىف

 : «9ةلئاق - ةيفوصلا ةينغريملا ةفئاطلا سيئر ودبي اميف ناكو

 ىلَع اي كريغ نود ىحيدم كيفو ميتم - تييح ام ةْط لآ - مكب

 ىلتمتو اًموي هانيع هب رقت مر كهجو رمعلا ىف ىري اذ نّمو

 لصفم لك ىف حورلا ىرجم هيف ىرج مهّبحو ( ىبنلا لا ىَّوَه ولسيف

 لئومو نكر ريخ اي هظفحتت -(للثوُمو نكر مالسالل كنإو

 للهتملا ههجو نع ىدحلا رونو  ىتّولا مركأ نع دجملا ميرك تثرو

يلع رصقأل ىنإو « ىئايح لاوط ىنقمعتي ابح « هط لآ بحب ةبابص ٌميتم ىننإ لوقي وهو
 - ك

 احرف ءىلتمتو هانيع هب ْرَقَث ةرم هتايح ىف كهجو ىري نم نإو « ىحيدم - - ميركلا بسنلا اذهل

 ىف حورلا ىرسم هيف ىرسي مهبحو مهولسي فيكو « ىبتلا لا بح نع اولس عيطتسي الو

 ؛( نصحو هل نكر ريخخ اي « هنوصتل نصحو مالسدإل نكرل كنإو « هلصافمو دسجلا فاطعأ

 . ءىبضملا للهتملا ههجو نع ىدحلا رون تثروو « دمحم ىرولا مظعأ نع دجملا ميظع تثرو دقو

 . انبلا رمع دمحمو ءارهز نيسح : ىدهملا ىرعاشل مجرتنل اليلق فقوتنو

 ءارهز © 7 نيسح خيشلا

 ىف ريعش ىداو ةيرغب م ١ معاه ١١ ةرك ةئنس ىلاوح ءارهز ميهاربإ نيسحم خيشلا دلو

 ةنس ىفوتو © نييسابع نيوبأل ارتموليك ٠ وحب موطرخلا ىبونج ةيملسملا

 نارقلل هظفح دعبو « هئاكذو هتبطف نم ظحال امل هميلعتب هوبأ ىنع . م 86١هزه 11

 قحتلاو ةرهاقلا ىلإ لحر هرمع نم نيرشعلا وحن ىفو .نيدلا ءاملع تاقلح نم لهني ذخأ ميركلا

 داع ىملعلا هداز لمتكا اذإ ىتح « هخويش تاقلح ىلع ابكم تاونس عبس هيف لظو « رهزألاب

 عاربلا تاثفن ءارهز نيسح خيشلا ةمجرت ىف رظنأ ( . رمخلا : حارلا )1١(

 "16ه سس ةينطولا ءآرعشو ١ ص لادوسلا ءارعشو 88 ص . ( ةرهاقلا عبط ) ليئاخيم دعسل نادوسلا ءارعش )3

 . 5 ؟ ص
 . اهلعب امو 7 1
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 ىدهملا ماق املو . هملع نم نوديفي نيينادوسلا بالطلا نم ريثك هلوح فتلاو « هنطوم ىلإ

 ىف ىزيلجنإلا اشاب سكه ةلمح ىلع ىدهملا رصتنا اذإ ىتح « اهريصم رظتني ةرتف لظ هتروثب
 ةفيظو ىف هنبيعت ىلإ عراسي مل هنأ الإ ةوافحلا نم ليلق ريغب هلباقف « هيلع دفو اهداباو ضيبألا

 ىدهملا ىلع ىغبني ام ىلإ تاحيملت اهب ةليوط ةيزمه ةديصق مظنف « ىربكلا هتلود فئاظو نم

 اذه هنم هيجعي مل ىدهملا نأ ودبيو . مهيلإ ةمهملا فئاظولا دانسإو هلاثمأ نم ءاملعلاب ةيانع نم
 ةوعدلا ةساير هدعب ىلوت اذإ ىتح . هنع هرصب اًضاغ لظو « ىرخأ حئادم هيلإ مدقو « حيملتلا

 ضتئارفلا ملعو ىوبتلا ثيدحلا ىتدام سيردتب هيلإ دهعو همدقتسا ىشياعتلا هللا دبع هتفيلخ ةيدهملا
 قحي ناكو « مالسالا ىضاق بقلب هبقلو اهيف هنيعف ةاضقلا ىضاق ةفيظو تلخو . ( ثيراوملا )
 اهيف مكحف « ىشياعتلا ةفيلخلا مهت ىوتف اهعمو ةيضق هيلع تضرعف « دحأب ىلا ال قحلا
 عتم هنإ لاقيو « هنجسف ءاجه ةديصق هيف مظنف ىشياعتلا هلزعو . عرشلا هيضتقي ىذلا قحلاب
 ىدهملا يدم ىف ةيزمهلا هتديصقو « اعراب ارعاش ناكو . اربص ىفوتف برشلاو لكألا هنع
 : اهفيعاضت ىف هلوق ءاملعلا ميدقت نم هتلود ىف ىغبني امب هل اهيف هتاحيولت نمو « ةليوط

 مابنألو تايآلا تلاوتو  ٌءاَفن هيف قحلا ام افخلا وب

 | 0 ألا تباجناو اضرلا لمك اهروهظب ىلا ى ربكلا ةيآلاب

 ءارو نومركألاو ىلولا ىَلاو 2ىَرَولا ٌرظَتنم زملا بر ىدهم
 ءاملع مكنإ َىياوج اودر مكتدشان دمحأ ةمآ ءاملع

 ِءاذق هنع باجناو ىتدملا رهظ 1 َدْيَعُب لالضلا نوضرتو يضر

 ©”ءابرغلا انعمج معمقيو معتأ ىتريشعو مكيف ىنظ بيخي
 ءايحأ مهو اوتام هليهأو دمحم نيد تاما ةالولا ا

 ىدهملا ىف ةدسجتملا ىربكلا ةيالا روهظب ءابنألاو تامالعلا ىلاوتو قحلا روهظل للهي وهو
 شرعلا بر رهظأ دقف « رورشلاو ءاوسألا تحازناو اضرلا اهب ىتادوسلا بعشلل لمك ىتلاو
 ىلإ اورداب نم مّدقي هنإ لوقي نأ ىناثلا رطشلا ىف ثبلي الو . ةينادوسلا ةمألا رظتتم ىدهم
 « لالضلا اذه نوضرتأ ةمألا ءاملع دشانيو « مهءارو مهدعبيو ءالضفلا رخّوي امنيب « هتعي
 ةالولا ىدامتيو « ءابرغلا انرهقيو مكيف ىنظ بيخيو « هنع ءاذقألا ترسمناو ىدحلا حضتا امدعب

 لمحت ةديصقلاو . ءايحأ مهو ءاملعلا نم اهلهأو دمحم ةعيرش تنامأ ةيناث لءاستيو . مهلهج ىف

 ةينيع ةديصقب هحدميو . ةعيفر ىبرق مهبرقي نيذلا هراصتاو هئايلوو ىدهملا ىلع ةفينع ةلمح
 ْ : اهيف لوقي

 . رهقي : عمقب (1) 100010

 وت



 90ج ضرألا ىف ُانلا هيلإو ادب ايلا ٌمدعم اجلا ما ىدحلا ٌدامع
 عئملا نيصخلا رصحلا امل ٌّدَعُم لا اهُوفك ةفالخلا ٌنيطاسأ َكالَم
 عص ص رمل سيفنلا جاستا هتماهب كشرمو لكل ىداحلا ىف مامإ

 ©)ةيضومو ىزربه اهاور حاحص هروهظ تقو لبق نم تربخأ وب

 رهظ « ءادعألا تيممو ءاطعلا سأو ىدهلا هيلع موقي ىذلا دامعلا ىدهملا نإ لوقي وهو
 : نيصحلا نصحلاو ةفالخلا ةدمعأل دعملا ءفكلا معنو « كالم هنإ « هاياطعو وه هنوبلطي سانلاو

 غلابيو . عصرملا سيفنلا ىدملا جاتب نادل هسأر نإ نإو ٠ سانلا لكل دشرملا ىداهلا ىدحلا مامإ
 ثدحم اهاور « هروهظ لبق هب ترّشب احاحص ثيداحأ نإ لوقي ذإ ةطرفم ةغلابم ءارهز نيسح

 : دشني اهيفو « ةيلاد ةليصقب هحدميو . هاطخ- ىف عرسم مادقم

 داجمأ ىَرَولا ئدهم ٌدونجو ٌدادج بوطخلاو دج رمأل

 © داوظألا لزلزنت اهتاتشب 2 هيمأب نم ىدملا بارحمب ٌبرح
 ُدانجأ ىرَولا ئدهم شيج ىف العلا تاومسلا كالمأو ال ْهِل

 دازم لاقملا نم لاعففلا ىلعو لتاق ركانمللو ءاج قحلل

 ىدهملا دنجو ةددجتم بوطخلاو دج رمألا نأب ءارهزلا نيسح اهأديو ( ةيسامح ةديصقلاو

 اهدنج سيل ذإ « لابجلا اهل لزلزتتل ىدحلا بارحم نم ىدهملا اهدوقي ابرح نإو « لاطبأ داجمأ
 برحلا .ىف مهعم كرتشت ةعيفرلا تاومسلا نم ةكئالملا نإف « بسحف ءادشألا نادوسلا دوسأ نم

 هلاعف نإو « ركنم لك ةلازإو قحلا رارقال ىدهملا ءاج دقف بجع الو « مهرصنتو مهديؤت
 . لاقم اهب طيحي نأ نم مظعأل

 انبلا رمع دمحم خيشلا
 ةنس ىفوتو م 1848/ه ١554 ةئس ةريزجلا ميلقإب ةعافر ىف انبلا رمع دمحم خيشلا دلو

 اهكرتف « هتراجت ترسخو هبابش علاطم ىف ةراجتلاب لاغتشالا لواحو م 191م4/ه ١1مم

 ىلإ فلتخاو ةرهاقلا ىلإ لحر هرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا ىفو « اهنم لهني خويشلا تاقلح ىلإ

 هعيابو هيلإ رجاه هتوعدب ىدهملا مأق الو . هئتطوم ىلإ داعوا ع ةليلق ريغ ةدمه هخويش سورد

 هلا ديع هتفيلخ- مزلو همزلو «© هتوعد رعاشو هرعاش حبصأو هحدتمأو « هتعيب ىف صلخأو

 ميهارإ دمحم روتكدلل نادوسلا ىف ثيدحلا رعشلا . ًالكلا بلاط : عجان عمج عجن )١(

 رش ) ةفلتخمم عضاأوم ىفز أاهدعب امو 7 ص سشوخلا ٠ ةأطخ“ ىف عرسم : عضوم .عادقم عاجش ء:(ه ز ريظ )ع

 ءارعشر ( ةيبرعلا ةعماجلاب ةيلاعلا ةيبرعلا تانردلا دهعم . لابجلا : داوطألا )

 هه نع موطرخلا ةعماج راد عبط نادوسلا ىف ةينطولا - تائفن هرعشو انبلا ْرمع دمحم خيشلا ةمجرت ىف رظنا (4)
 ٠ .. امهدعب امو 7١0 و باتكو ؟77 ص نادولا ءارعشو ٠٠١ ص عاريلا
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 ةيدهملا ةوعدلاو ىشياعتلا دهع ىهتنا الو « هل راشتسم ةلزنمب هلعجو ء هنم هبرقو «٠ ىشياعتلا

 ارعاش ناكو . هبر ءادن ىّل نأ ىلإ ةيعرشلا ماحملل اشتم مت ايضاق ةيئانثلا ةموكحلا هتنّيع
 ىف هرعشو « نيصر لزج بولساب ري زيمتيو « هنمز ىف نادوسلا ءارعش عربأ ناك لب « !ديجم

 « اهترهش تراط ىتلا هتيئات ىف ىرن ام وحن ىلع ةيوق ةسامحمب ظتكي ةيدهملا ةوعدلاو ىدهملا

 : هلوقب اهلهتسي وهو
 ةايح هلالا نأش ىف توملو تابث ٌءاقللاو ص برحلا
 تامزعلا اهب ثتنرتقا اه ءرملل ٌةبيه ةعاجشلاو ٌراع ميجلاو
 تامعقولا هّياهت لاجرلا مال قمو ةمركم سأبلا دنع ربصلاو

 تانجلا اهّرجأو ىلعلاه- 22 لل سّشنلا ٌميب رخفلا لك رخفلاو

 تايآلا اهرجأ مكحمب تدهش ةيضرم ةليضن داهجلا نإ

 تاداقلا ةداسلا ماماإلا بحص '2هكيمج ٌراخقالا اذه زاح دق

 برحل اهنإو « ةتامتساو تابث ءاقللاو ربص برحلا : محل اسمحم ىدهملا راصنأل لوقي وهو
 ةعاجشلا مظعأ امو « راع هلثامي ال راع اهنع دوعقلاو نيجلاو « هللا نيد ةرصن ىف ةميظع
 عبي نإو © لاجرلا ناعجش باهيل توملا نإ لب ؛ توملا ىتح ربصلا مظعأ امو ةميزعلاب ةنرتقملا
 ابرح تسيل اهنإ ؛ دلاخلا اهميعنو تانجلا نم رجألا مظعل رخف هلثامي ال رخف ىلعلا هل هلل سفنلا
 لثم نم هباوثو هرجأ مكحمب ميركل نارقلا لزن ىذلا فينحلا هنيدو هللا ليبس ىف اداهج لب

 امي نيحرف نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اناومأ هللا ليبس ىف اولنق نيذلا نيسحت الوؤ : هلوق

 ديشيو . هداوقو ىدهمل بحص هزاح هعيمج رخفلا اذه نإ لوقيو «هلضف نم هللا مهاتا
 : ادشنم ةيدهمللا ةوعدلا رشن ىف ىهداهجب

 قمح فيعضللو « لابجلا ّمُش مهر نيطولا َىمَح اذإ مو
 تاراغلا اقللا موي هب تدهش مهسابو ديدحلا د مهسابلو

 تاداع مهدنع ىداعألا لق مهمرت ٠ ٌموردلا اد مهقولخو

 تاميمو مهيلع دوجسلا َرثا اًدِجس اًعركر مهاقلت ملّسلا ىف

 تاباغ مهحامر لاو دس اًمعارض دالجلا مرمي يمهلاختر

 تاوسقأ مهمحلو روسللا قزر اديبلا ّرلش اورداغو دابجلا اوبكر
 تابت روعشلاو مجامجلا ٌريغ اهب امو ءامدلاب تلام ضرألاو

 كلذ عم مهو « دحأ اهناني ال ةقهاش الابج مهتيار برحلا احر تراد اذإ لساوب موق مهن
 مهتعاجشب ديشت تاراغلاو 5 جسنلا نيم عورد مهسأيل ع( هذيب نوذخأي فقيعض لكل ةاريح

 . مهب ليكتلاو ىداعألا لق ىف مزح لامتكأ عم « عوردلا أدص الإ بيط ممل سيلو « ةقراخلا
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 لازنلا مويو . هتامالعو دوجسلا رثأ مههوجو ىلعو هلل نودجاس نوعكار امئادف ملسلا ىف امأ
 ىلإ نوردابي مهنإ لوقيو . ةمخض ةباغ اهتاكو مهتوف ةليوطلا مهحامر تدب دقو ادسأ مهنظت
 ةرثكل اسوءرو مجامج تتينأ امنأكو مهئامدب ضرألا ليستو « مهئادعأ موحل نم اهماعط روسنلل اوفلخ دقو برحلا ةحاس اهدعب نورداغي تاعاس الإ ىه امو ؛ مهويخ نوبكريف برحلا
 مهعمقو هلوسرا مهئاضرإو هللا ةملكل مهئالعإو .مهتاراصتناب كلذ بقع انبلا ديشيو . ىلتقلا
 داهجب لثلا هل ابراض اهنم نيدسفملا ةاوغلا جارخإو عوطرخلا ورغ ىلع ىدهملا ثحيو « مهئادعأل
 مهءاقل رظتتت نيعلا روحلاف « هشيج نم ءادهشلا ءىنهيو « نيملاظلا ةاتعلا دض ةباحصلاو لوسرلا
 ةديصق اًنبللو . ةبهتلملا ةسامحلا نم ةلعش ةديصقلاو . مهمودتل تنيزت تائجلاو « مهب احرف
 هدودج ةلأسب روصي اهيفو ؛ نادوسلا ىقرش ىف نييدهملا شيج دئاق هنقد نامثع اهب حدتمي
 : !دشنم

 بوجت دالبال رْصَت تايار ارشان كئالملا شيج مهددمأو
 2 1 50 7 ل . 1
 بوعرم مهودلعو ةهلونم | مهلا ولسم مهلوس
 بيذي بولقلل مهنم بعرلاو مقيرب صخي مود مهودعو
 بولغم مهودعف اوبلوغ وأ اكراعم ثويالا اونا اولزوت نإ
 بولسم مهتادع ُلَقَعو امْوَد مهناوغا نم بغرلاف اوبروح وا . 2 م 7 0 ه م 1 ه 3
 « فادهألا ةباصإ اهقفارت رصنلا سبالم مهيلإ تلسرأ ءاسعقلا داهجلا ممه امناك : لوقي وهو َ ٌُ 01 "َظ 1

 بيذي بعرلا داكيل لب 6 مهبعر ةدس نم مهيرب نوصاغ مهوادعأو ع ةعطاق ةنوئسم مهحامرو

 اوبروح وأ ءارهق ءادعألا اورهقو اوبلغ اوبلوغ نإو ادوسأ اوناك ةكرعم ىف اولزون نإو . مهبولق
 مهأزنو مهبرح لوه نم أيولسم مهئادعأ لمع ناك امئادو « امئاد مهراصنأ نم بعرلا ناك

 . ىراضلا

 ةسامحلاو رخفلا ءارعش

 : انبلا رمع دمحمو بوذجملا رهاطلا دمحمل ةيدهملا ةوعدلا نمز ةيسامح راعشأ انب ترم

 درفتسو « ةييارعلا ةروثلا ىف ةكراشملل رصم ىلإ لحرب ىنادوسلا ىوالسلا ىبحي رعاشلاب ىفنتنو
 ةعيدب ةيسامح مشاه نامثع دنع اناقلتو . ةيسامح ةديصق هل اهيف ضرعن ؛ ليلف امع ةمجرن هل

 هصختسو « لوضانألا نم نيروحدم مههوجو ىلع مهجارخإو نانويلل لاك ىفطصم برح ىف
 لي



 .صخشلا رخف -كلذ نم ( ةددعتم اروص لذختي وهو ع سامح رخدف ىنادوس رعاش' ريغلؤ ٠0 ةمجرتي

 أ ؛؟مم1/غه ١.1 ةنس دولؤملا ىذركلا هللا دبغ لوق لثم هثاباو ةسفنب

 «0لوحف هوجولا ضب اهوا ةيبرع رح ىتنأ ب . ىلإ
 () ايسي داكي عمرك هدرب ىف جدباو راجنلا ىف قيرع ىلإ

 : ©ةلولكب "جام روقو بو ةريشع حاقللا ىحلا هيمنت

 ليمت حامسلا وحن 6 ةزِه ل ٌرعاش لفاحما نيز ورما ١ انأو
 ينك صرت

 ليده نتوصغلا ىلع نهب ادشو ىدئاصق دالبلا .ىف ىرك ذب تفته

 قيرع هنأو ةليلجلا مهلامعأل نوقئاف هوجولا ضيب هءابا نأو ةيبرع همأ نأب. رختفي وهو
 هتريشع ىف بسني « هدرب نم ليسي مركلا داكي , راردم ثيغ « هجولا قرشم هلصأ ىف

 ميشلل زتهي رعاش لفاحملا نيزل هنإو « ديس دجام روقو هوبأو : ادب لولا ندي ملا ىحل
 اهب ىنغو « ةعيدبلا هدئاصقل البلا ىف هركذ عاش لقو . ةحاعب ريغو ةحلامع# نم ةميركلا

 هسفنب ارخافم بابرا ىلع لوقيو . هنيحالت ىف اهددري هنأكو مامحلا ليده نوصغلا ىلع
 |] ٠ : (0هنطول مدقي اميف

 ةيكانم هتلع اموي ىدعاس الف ىنطوم. دجملا ١ ل عفرأ م انأ اذإ
 هبكارمو ٠ العلل فقر يتايح امنإف ىنوركذا تم نإ ئموقأ
 هبناوج قيضت ال٠ بحر ىردصو يري لكل م موسسقم ىل امو
 هبتاعأ ىلخل لاذعب سلو ىننيشي عىشل لاعف انأ الو

 ةيئاغر ىطعيو انيكسن دعاست بجاوي - موقت نأ ل ريخلا له

 هموقب ىرحو « هنأشو هنطو دجم نم عفريل شعي مل نإ تول هب ىرح هنإ لوقي وهو
 هتريشع ىف درف لكل نأ ركذيو . هيايسأو العلل افقو تناك هتايحف ١ تومي نيح هوركذي نأ

 « هنيشي ايش لمعي ال هسفنل مركم « ءىشب هردص قيضي ال ميلح هنأو ء هلام ىف اظح
 ىدوت نا ريخلا لك ريخلا نإ لوقيو 2( ءىش ىف هيلع بتعي الو همولي الف هقيدصل مركمو

 هدودجب ىقوش نمحرلا دبع رخافيو . هيئامأو هبئاغر ضعب هل ققحتو « انيكسم ذعاستف ابجاو
 ] َ (*!ميدقلا نامزلا ىف

 ميرك ديس ١ لولهب . كولمل اونيدي ُ : حاقل موف (5) 3 ١م ص نادوسلا ءارعش )١(

 . 747 ص تادوسلا ءارعش (ه) : لوحف . محلاعقتا نسح نع ةيانك ةوجولا ضيب (؟)
 . ١87 ص ع اريلا تائفن 05 : . لوقوشتم

 هجولا قرشم : جلبأ . لصألا : راجنلا 6
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 '”"امرمرعلا سيمخلا تنودوقي اًنويل اندوداج هيف ناك . ىلوت نامز

 امتهج راص نوكلاف اوَسْبَع هنإو  مهتامسب ىف دلخلاف اومستب اذإ

 اموقت -ىتح - هيصاع مه نآلو مهعاطأ تامولا . ٌدوَع اورصع نإو

 امدهتت اهتاينب ىلإ اًوَمْوُوو مهبزعب عالقلا اوكد اونبرض نإو
 امجنأو اونك ثيح ىجايدلا ٌرودب اوقرشأ نايأ دجملا ءامس ُسومش
 اممصم داؤفلا ىف امهس رفكلا ىلإ اودّدسو فيتحلا نيدلا .اورصن. ِدَقل

 9 2 2 2 هَ . :

 امَرْعُم ةفيعضلا . سفنلا اولمح الو  ىّوه اوعبت الو اوراج امف اوساسو

 املظم َحبصأ نوكلاف توه اموجت اوعباتت ىدّرلا ىعاد اعد نإ ىلإ

 ىضم انامز نإ اًركاذ : ةرباغا ةنمزألا ىف ذ ةيبرعلا انتمأل ميظعلا ىخيراتلا دجملا روصي وهو '
 اوسيع اذإو « نانجلا باوبأ تحف : امئاكف اومستبأو اوضر اذإ « ةيراض ادسأ هيف اندودج ناك

 اصغ نإو © مخ رصعنأ نامرلا دوغ اورصع نإو # ةيماح ارات نوكلا حبصأ لقف أموق ارازانر

 رخل اهئايتب لإ | وراشأ ول لب « رابجلا مهمرعب عالقلا وسْكُد أويرض نإو ( رسعني ىتح هومو

 اهنولزني ةعقب لك ىف ىجايدلا رودبو هيف نولحي ناكم لك ىف دجملا ءامس سومش مه . اضقنم
 . ةيمصم اماهس هتلئفاو رفكلا رودص ىلإ اوددسو فينحلا نيدلا اورصن املاطو « ةعظاس موجنو

 مهلمحت الف ءافعٌصلل ةمحرلاب ةئيلم « ىوملا عم ليمت ال ةلداع ةسايس بوعشلاو مثألا اوساسو

 حبصأو تدواهت اموجن أوعباحت تولا ىعاد 0 نأ لإ تارود - الق رادو ع مرخم

 لوفي اهيفو . عقاولا ضعب ىف نويسلبارطلا رصتلا كفو ماه ب

 كارلا هب عر قاض رشيحب اهوزغ دقو لفرط ثا ونب موري

 رحبباو ماو دا دعتلا و قيمضي م ٌّ برحلا ع نم ضف اردعأ

 ا «هاتوم راثأا ىف قّلحو 5 ساق ةربع اوناكف |وديبأ

 ترادو « ؛ اعسو رثتلا هب قاض فيلكا شيجب 7 اردصق امور ءانبأ ١ لوقي وهو

 دقف نايذهر ليلاضأ معز وهو بيرق مهرصل نأ ارومعزو « رحبلاو ربلا الو ءاصحالاو دعلا 1

 . هنآويد رظنأو 778 ىع . ريثكلا فيثكلا شيجلا : مرمرعلا سيمخلا (1)

 . اعسو : اعرف () 2 ديعم دبحم .باتكو ؟ذله ص تادوسلا ءارعش (؟)

 (موطرخلا عبط ) ىماس هللا ديع دمحأ روتكدلل ىساعلا
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 أ ودييبأ

 بس ار

 ل و تاثداحملا ماسح 25 ريصب ىقلا

 اهمئالت ال لاح قوتأ ال
 تمظع كنإو اندلا نم ىضرأ تسسلو

 ىلو ناوملا بابسأ لبق فيكر
 اًدِبَب العلا مكح ىلع نيلزانلا
 دبل هداج ىف ٌعورأ لك نام

 قوف تقلحو 4 ميثأ ليمعم لكل ةظعومو ة ريع اوحبصأو 4 مهرخأ نع

 ٠ ©2)هدادجأو ةعيفرلا هميشب ارخافم لوقيو . اضاضقنا اهيلع تضقناو
 ىنيفالي دق ام هي دصأ عزع

 ىنيهلي تاذللا ل رنم الو ىلاح
 ىو ركذلا ليجب ىذلا 0

 "0 نيمايملا ”فغلا نم قص هاب

 رنايزت ىأ مهنم نوكلا اوئيز نم

 7و لع ىضْعُي ال تكلل ّ ثيللاك

 روستلا مهثثج

 همزعب دصيو « هنم لانت الف تاثداحلا ماسج هامأ ربصب حسم وأ عردتي هنإ لوقي ىسايعلأو
 لب « هيهلي ال تاذللا لزنمو « هلاحو قفتت ال لاح قوشتي : الو ,« بوطخ نم هاقلي ام ىوقلا
 فيكو اناوه لبقي الو ديمحلا لمعلاو ليمجلا رك ذلا الإ هايند نم هيضري الو ء هنع هسفن فكي

 |دبأ نولزني ال نيذلا ةبيقنلا ىنوميم نيروهشملا نم قدص ءابا هواباو « اميض وأ اناوه لبقي
 هنأك دبل هلهاك ىلع عاجش لك نم « ةعيفر ةنيز نوكلا مهب نادزا دقو العلا مكح ىلع الإ
 نأ انب ئرحو . ميضو اوه ىلع ربصلا عيطتسي الو هنيع ضمغي ال ثيللاو « ىقيقح ثيل
 . مشاه نامثعو ىنادوسلا ى ىوالسلا ىيحيل نالا مجرتن

 ىنادوسلا ىوالسلا 7*«2ىبحي خيشلا

 وهو م 845١/ه ١751 ةنس ىلاوح موطرخلاب ىنادوسلا ىوالسلا ىبحي خيبشلا دلو
 ىدهملا ءارعش نم ناك هنأ ميدملا ءارعش ىف رم ىذلا ةلقثد ىضاق ىوالسلا ىنغلا دبع نبأ
 نيح- هارتو « هلثم ارعاش ىيحي هبا ناكو ؛ كانه هحيدم ىف ةديصقف نم اتايبأ هل انركذو
 ىلإ هليحرت ةلقند ريدم نم بلطي م ١88١/ه 1١1798 ةنس رصمب ىبأارع ةروث تبشن
 : نييلاتلا نيتيبلا .نادوسلا مكاح اشاب فوءر دمحم ىلإ قربيف « هبلط ضفريو ءارصم

 حانجلا صوصقم تودغو ىلحرت رع ىالوم
 ' حانج الو هينتذوع املتم ىحانج شراف

 اهلزن نأ درجمبو « رصم ىلإ ةموكحلا ةقفن ىلع هليحرتب ةلقند ريدم ىلإ اشاب فوءر قربأف
 اهرشنو اهعبطل ةديصق مظني نأ هيلإ بلطف رعاش هنأ ىبارع دمحأ فرعو « ةروثلا ىف جمدت

  نيكلا عيجم : دك عيب اكأ 09 15+ نم جار تار 0+1 نس عرس هر 2
 ع 7” ص نادوسلا ىف ةينط ولا ءارعشو ملا ص عاريلا . هنأويد
 105 . نيكرابملا : نيمايملا . ريهاشملا : رغلا (5)
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 ةيبلت - - مظقن هيل ع ريل تاثف هباتكي . ل هتمجرت ىف ميحرل دبع دمحم لوقيو رصم هجرأ ىف

 ةحسللا نمث ناكو « ةرهاقلا عراوش ىف تسعببو يذلا هلعي تعط نأ اهب ىرصملا بعشلاو

 هبشأ ىهو اتيب نيعبرأاو ةسمخ اهنم ميحرلا دبع دمحم هيلع رثع ام غلبو « ابهذ اهينج اهنم
 ! : هلوقب اهلهتسي وهو ىروث روشدمب

 سس م 2 ّ

 ىبارع يفيسب انرصان هللاو بارزحألا تتشتب اّديلا ليش
 بابلألا ول وأ ميغ تائداحلل ةءاقمك لاج رلا نم 5 رطَقلا و

 00و ءئكرسمأ لك ىلع امتح افولاب ىضقت مالسالا ةيمحو

 باوص عابتاب نذإ جملفلاو مهن ريزعلا نسطولا ةبحمو

 60 باقعأل ىلع اوصكن كلقو اومزه مسهيحس ىف رساوحخ نوك رشملاو

 ةوزغب ةوسأ بارحألا مهاعو ( مهدنج تتشب راخش زاجنإل نإ لوقي ىبحب خبشلاو

 رأت 4 هالسالل ةي هيه ووو معو » ( ءادعألا مالم ءافكأ لاجرب ءلم رطقلاو شن ٍيبارع ديحأ

 ةم نو ءولم اضيأو ؛ حورلاب - عافدلاو فينخلا هنيدل ءافولاب هير لتبتم باوأ ملسم قص

 ىف العف انرصت دقو « نيبملا رصنلا ىلإ ىهئتيس عافد وهو هنع عافدلا ىلع مهثحت نطولل

 اومزه ذإ مهبرح ىف نورساخل زيلجنإلا نإو ماتلا رصنلاب ىرشبو نذإ وهو « مقاوملا ضعب
 : الئاق ىصميو . مهباقعا ىلع نيصكات اوعجرو

 باسح ريقي ىتنعلا ىف زوفلاو اضّرلا ىلإ رصم لهأ اي انب ايه
 بايإ ّرَش بأ ودع نم 0 اهماهسب ىتلا ممهلا ولوأ مدنأ

 باج كتهب | ىضرَي نال ٠ لذ اهناف ةايحلا | مكيلست ال

 ل ىتح - لب ءادعأب متلكن ام رثكأ امو 5 . ةممصلا ممحلا ولوأ مكتإ لوقير ةرخالا

 ىأل لذل هنإو « ّكدلب نع تيمتسملا عافدلا ىف مكيجار نع ةايحلا كلفشت الو © بام
 دونجلا نم ًانتاوخإ نإو « اهيحاون نم ةيحان ىأل ردملا كتهب ىضرت نإ لذ هلثم ام ةمأ

 ترصان ىتلا تايصخشلا ضعب ركاذيو « ىبرحلاو ىداملا نوعلا ىلإ ةجاح ىفل مهتداقو

 . هومزتعا اونأاك امع ارعجر : باتعألا لع اوصكن () . هبر ىلإ لجتم : انه باوأ 0)
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 زيلجنالا دض هبرح ىف هل هدييأتو ىبارع ةروث نم بعشلا فقوم ىف ةمهم ةقيثو ةديصقلاو
 ةرهاقلا ىلإ ىزيلجنالا هشيجب ىسلو دروللا لخد ال : ميحرلا دبع دمحم لوقيو . نيمشاغلا

 « ىنغريملا متخلا رس دمحم ديسلا ىلإ ىبحي رعاشلا اجل ةروثلا ةاعد ىلع ضبقت ةموكحلا تذخأو
 . ةيكرتلا فراعملا ةرازو ىف ةيبرعلا ةغلل اشتفم نّيع كانهو « ةناتسالا ىلإ رفسلا ىلع هدعاسف

 مشاه (')نامنع
 ىتلا ةينادوسلا ةيمشاحلا ةرسألا م وهو « داليملل ١89/8 ةنس رخاوأ ربرب ةنيدم ىف دلو

 اهمالعا نمو ؛« بلطملا دبع نب سابعلا ىلإ بستنت ىهو « ةيمالسإلا مولعلا ىف ةوقب تكراش
 ١41١ ةنس نامرد مأب ىنيدلا ىملعلا دهعملا سسؤمو نادوسلا ءاملع 3 مشاه ميساقلا وبأ
 نارقلا ظفحل باتك ىلإ فالتخالاب ةيساردلا هتايح أدب . نادوسلا ىتفم مشاه دمحأ بيطلاو
 مسقلا ىلإ لوحت اهنمو « ةيئادتبالا ربرب ةنيدم ةسردمب قاحتلالل همت نأ لبق هكرتو « ميركلا

 . ١9١8 ةنس ذنم افظوم ةينادوسلا ةموكحلا ىف لمعو هيف جرختو نودروغ ةيلك ىف ىئادتبالا

 مظنو « اعيرس ةيرعشلا ةبهوملا هيف تظقيتساو هنيواود ىلع بكف اركبم ىبرعلا رعشلاب فغشو
 نادوسلا ءارعش هباتك فلا نيح ةعيدب ةقاب ليئاخيم دعس اهنم عمج ةفلتخم تاعوضوم ىف
 دعب ءافلحلا ناكو « كروتاتأ لاك ىفطصم لوضانألا لطب ىف ةيسامح ةديصق اهنم ١9717 ةئس
 « لوضانألا نم ريبك رطشو ريمزأ لالتحاب نانويلا اورغأ نرقلا اذه ىف ىلوألا ىمظعلا برحلا
 تاوق اهيلإ تمضناو لالتحالا اذه مواقت ةحلسم تاباصع ىلإ ىكرتلا بعشلا لاحتساو
 ىتح « اقحس تانويلا نوقحسي كرتلا ذخأو « لاك ىفطصم ١917١ ةئس ةمواقملا داقو « ةيماظن

 تداعو 195 ةئس ريمتيس ىف هعيمج لوضانألا نم مهجورخ ىلإ مهنم ىقب نم رطش
 مشاه نامثع هايحو « ةميدقلا ةيبرحلا اهتلوطبب روهظلا ىلإ - لاك ىفطصم لضفب -- ايكرت
 : اهعلطم ىف هل لوقي ع ةعئار ةديصقب

 لئاوألا هغطتست ملا امب ةتعجو لطاب كادناف قحلا فيسب تبرض
 لبافقلا كلت مزعلا كنم نش ل لمح ىبنلا نيذ نع تصعفادو

 07 |ئاوغ بْدَح لك نم هل دمت  هتيأار امل هلا نيدل تبضغ
 اولضانو اًعافد اوه الآ هينب ىف تْحِص لوضانألا تطّسوت املف
 لئانو ٌّدجم كرتلا ميمص ىف اه ةبصع نامثع ءانبأ نم كتبلف
 لئاق تنا ام لعغفلاب اوقدصَي نأب  اومسقأو دوسألك اياضغ اوجاهو

 مهالتحاو مهلطاب نصح كدناف قحلا فيسب نانويلا دنج تيرض : لاك ىفطصمل لوقي وهو

 فينا نيدلل تبضغ ذإ « ءادعألا لبانت كينثت ال « دمحم قلخلا ديس نيد نع تعفادو , ميثألا

 )١( ص نادوسلا ءارعش هرعشو مشاه نامثع ةمحرت ىف رظنا 7١4 .
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 لوضانألا تلوس وت او . قيرطو بلح لك نم هب طين ةريثك ىهاود تيأر دقف ٠ ةيراض هيض

 اطعو ديم تاذ ةبصع كرت ءانبأ نم كابل 'ث ا نع اولضانو اربه هلهأ ىف تحرص

 : الئاق يا ىئاهنلا رصنلا اوزرحا نا ىلإ برجا ىف

 لحاس هنم ني مل ُميظع مضِ . مهنأك ىتح ةادعألا كب طاحأ
 لمارأ مكتم عئذلل تحفس مو ةكيرب ءامد مكنم اوكفس و
 لواعللا تايسارل دهت فيك و هتتم رع امزح لزم اذه سه امو

 ©9لئابحلا هيلإ تم نطو ىَرت مهئامدي اوقَس ماوقأل اًيقّسف
 0 |جارم اهنم وقل رودص ئ ةريغب يفينحلا نيدلا نع اوداذو

 لساب عّوطت ئدنج كشيجب ىنتيلو نيبملا رثصنلا كل انفينه

 هل نييت ال رحخاز رحب مهنأك ىتحم نيريثك اوناك كانويلا دونج نإ مشاه نامثع لوقيو

 ده امو « نهجاوزأ ندقف لمارأ مهنم تكب كو « ةرهاطلا كرتلا ءامد نم اوفارأ 5و « لحاوس
 هللا وعديو . ةخماشلا تايسارلا لواعملا ٌدهت ال اقحو « كمزعو كمزح نم اعيش كنم كلذ
 دياصم مهيلإ تدم دقو « ىدفملا مهنطو ىرث اهب اوقس ىتلا مهئامدل ءلزج ةياعرلاو ايقسلاب مهل
 نم ةلعتشم دقاوم مهرودص نأك ىتح « ةيمحو ةريغب فينحلا نيدلا نع اوعفادو , ردغلاو ركملا
 هرصنب لاك ىفطصمل ةراح ةئنهتب اهمتخيو هتديصق ىف مشاه نامثع ىضميو . بضغلا ةدش

 . ميظعلا رصنلا اذه فرش نم اظح لانو « هشيج ىف الساب ايدنج ناك ول ىنمتيو « نيبلا
 : هموقب ارخافم لوقيو

 بسلا لسسنلاو هع باطف مداوصأ تباط شعم نأ ىأإ
 اوِبشر مهتطهتتساف رضل كّسم وأ اودجن مهتدجنتساف رهدلا كين نإ
 6 آس ةداس لب ةذباهج دسيص ةنف ةراطغ مش ةحج أ حج "ف

 تباط رشعم - بلطلا دبع نب سابعلا ليلس وه ذإ - فيرش رشعم نم هنأ ىلإ ريشي
 كباصا نإ ع مهيلإ ءامتنالاو بسنلا باطو ش مهتيرذو مهلسن باطو مهعررف تيباطف هطوصأ

 مهتضهنتساو رض كسم نإو « نوعيطتسي ام لكب كودجن مهتدجنتساو ةثراك وأ ةبئانب رهدلا

 ) 0١حاجحج عمج ةحجاحج . نوروهشم : رغ (5) حعمج لئاوغ . ضرألا نم ظلغو عفترا ام: بدحلا :
 ةفراطغ . عقرتملا ؛ مشأ عمج مش . ميركلا حمسلا ديسلا . ةيهادلا : ةلئاغ

 رهزلل : ديصأ عمج ديص . ديسلا : فيرطغ عمج . ةديصملا : ةلابح عمج لئابخلا (1)

 عمج بجن . برجملا : ديهج عمج ةذياهج . هسفنب 2 كايلغ ىلغت اهنأ ديري . ردقلا : لجرم عمج لجارم (*)
 , لضاف : بيجن . ردقلا
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 مهداجمأب نووهزم ةداس نوعفرتم مارك ءاحمس نوروهشم مهو « اعارس كيلإ اوبثو كنع عافدلل
 : همهوق نع اهيف لوقي رخفلا ىف ةيناث ةعوطقم رعاشللو . ءالضف ةداس مه لب « ةسارف باحصأ

 بفوفك طسسبو ىّدت ٍلذَب ريغ رن ملف مهرئارس تيباط دقل موق
 ©فونأ مشو اًبسنأ زعأو 2 ةريشع ماركلا ب رعلا لضفأ مه
 يقورعملا اهرونب رودبلا مهو تملظا ثداوحلا اذإ ( سومشلا مهو

 ْ مركلاو دوجلا ىف : ةراردم ثويغ مهو « مهلئاخدو مهرئارس تباط دق هموق نإ لوقي وهو
 مو اًناسنإ رعأ و كلذل 2 لوسرا 0 سس ّّ ذإ ع ري هم لضفأ

 ءاثرلا ءارعش

 دارفألا ءاثر (أ)
 بدنلاو « ءازعلاو نييأتلاو بدنلا ىه ةثالث الاكشا ىبرعلا رعشلا ىف دارفألا ءاثر فحتأب

 نييلتلاو ؛ ضمملا نزحلاو رسحتلاو مهيلع عجفتلاب ءىلتميو ءانبألا ةصاخنو براقألل ةداع
 نأ نايبل ءازعلاو . مهيف عمتجملا ةراسخو مهلامعأو مهلئاضف نايب ةمألاو ةليبقلا تايصخشل
 لاكشألا هذه نوب ماشلا عمجي دقو . دوسمو ليس دحأ ىلع ىقبي ال هنأو ةايحلا عنس نم توما

 « نيمهملا اهتالاجرل ةصاخو « اهيثارم ةيبرع ةمأ لكلو « نيلكش وأ لكشل هتيثرم درفي وأ ةثالثل
 قمح دقو « ىضاملا نرقلا ىف ةينادوسلا تايصخشلا مهأ وه وهو « ىدهملا ةوعد انب تيرم دقو

 نم نيعبرألاو ةيداحلا ىف وهو هبر ءادن اعيرس ّىبلو « تادودعم تاونس ىف هلالقتسا نادوسلل
  ىتافدركلا ىبالودلا فيرش ميهاربإ خيشلا مهتمدقم ىفو اهؤارعش هاكبو نادوسلا هتكبو « هرمع

 : ؟؟'هلوقب هتيثرم لهتسيو
 "”روجفملا ىرجاخ عمد ءوتروا روطفلا ى ىداوف ماثتلا فيك
 40مل ىللع ىلصت اهُواشحأ  ِةَجْهُم نع اضل كفني فيك مأ
 روظمحا نع اموصعم ناك دق اصل هم م ىدهملا لع فسأ

 روصتملا هشيجب دالسبلا لك ىف رافكلا رّمدو حوتفلا حت
 "اروجسُم ٍةقيقحرحمو ماط  ٍةعيرش رحب : نيرحبلا عمجم وه

 « رجفتملا هعمد فجي وأ اقري نلو ىدهملا تومل انزح قشناو رطفنا هداؤف نإ لوقي وهو

 . عاطقنا : ءوقر . ىشخلا : روطفملا . نوعقرتم نرلاعتم : فونأ مش (1)
 دقوملا : رولا (4) >> ءارعشو 77 ص نادوسلا ءارعش ىف ةديصقلا رظنا (؟)
 . ءولمم : روجم (3) . 515" ص ةينطولا
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 ىلع فسأيو « لعتشم رونت ىلع قرتحتو اهؤاشحأ ىلصت امنأكو « هتجهم نع انضلا كلفني نلو

 . هتيقل ىتلا شويجلا هشيج رمدو « هرغص ذنم مرحا روظحنأ نع اموصعم ناك هنإ لوقيو ىدهملا
 ىضميو . اكسن ءولمملا ةيملإلا ةقيقحلا رحبو رخازلا ىماطلا ةعيرشلا رحبل اعمجم ناك هنأب هتعنيو
 : اذشنم هتيثرم ىف رعاشلا

 روخق ريغ ناسحإلا لصارتم اليم ىّجّدلا َمَوَق ناك دق
 روسكملا ٌرباجو ريقفلا فهك اعضاوتم اعشاخ ايا قلط
 رودلا حاقترا الو كولمل رع الو الم الو اًهاج ىنتي ال
 ريكذتلاو راكذألا نس طاومو هدقق براحمل»و دجاسملا ىكبت

 ٍروفاكلاو كّسملا فرعب ىرَزَت اهبرت كم مِض ٍضرأ بيط اي

 ءارقفلل ناسحالا لصاوم « هبرل التبتم ايلصم ليلا ماو ناك هنأب ىدهملا فصي وهو
 ًاجلمو ريقفلل افهك « اعضاوتم اعشاحن اشوشب ايحهأ قلط « نم وأ رخف ىأ نود نيك اسملاو

 ىف الو ةفرخلا مهتايحو كولملا زع ىف الو لام ىف الو هاج ىف ركفي ال « روسكملل ارباجو

 ىتلا ضرألا بيطأ امو « هريكذتو هراكذأ عاقبو براحماو دجاسملا هتكبو « ةديشملا روصقلا

 خيشلا ىدهملا ىكييو . روناكلاو كسملا نم بيطلا اذشب ىرزي اهاذش نإ ء هدسج تمض
 : ("0هلوقب اهحعتفي ةيثرمب بوذجملا رهاطلا دمحم

 (”اهبأنم !ران 1 ء 0 ىف دقويو اهبأ ىبلقعلا سرضُي هآود اندْهو

 اهباصم لج مالسالا ةلم هب ىذلا انيدهم نومعانلا ىعن ةادغ

 اهبأبو ةاجتلا حاتفم هللا ىلإ اعد ْنَم "ضف ىدهملا ىدملا ٌمامإ
 71 - َه ين د 0 م

 اهباحر عيسولا ضرألا انب تقاضو انبيبَح اَمِدَع ذإ انّيصا دق الا
 اهأرخن مَن نيح اهاده نا ةّلِيو فينحلا ٌييدلا هل كني

 ءاشحألا ىف اهبانم دقويو بلقلا اهبان ضعي هارد م تلزن هنإ لوقي بوذجملا خيشلاو
 5 ىف مم هنإ « هيف فيذحلا نيد ١ بأاصم ب لج ىذل ,ىدهلا نوعانلا ىعن ةادغ 07

 ىف داليملل 1884 ةئس دولوملا ىضرملا دمحا ىضاقلا لوق كلذ نم . نادوسلا ىف مهئابال

 : ©9هيبآ اثر

 . ضعي : سرضي () ١١" ص نادوسلا ءارعشو 14 ص عاربلا تاثفن )١(

 . 5١د ص عاريلا تاثكفن 099 , ؟الا ص ةينطولا ءارعشو

> 



 ايثارلا عومدلا بح نم مظنأو
 0)اًيقامألاو اًعّوتُم . ىدودخ-. ّدْخي

 «)ايجاَدُم الَغَو نيهجو اذ ناك امو
 ايساوم ءافصلا نتاوصحخأال ناكو

 ايماس مراكملا ماه ىلع بشو

 ايكاوبلا . ىرغأو ىكبأ .نأ نأ دقل

 ايضان سيل امد ىتاربع غيصأو

 .افو وذو ميرك رح ىأ ام ىبأ
 ظفاح ءالخألا رس ىلع نيمأ

 اسبصلا ةأئَت نم زعلا دهم ربت

 دوقع عومذلا ررد نم مظنيو ءاكبلاب تايكابلا ىرغيو ىكيي نأ ناح هنإ لوقي ىضرملاو
 نويعلا قاماو دودخلا قشي لب « فجي الو بضني ال ىذلا مدلاب هتاربع غبصيو ىثارمل
 « اقفانم الذ نيهجو اذ اموي ناك امو « ّىفو ميرك رح وهف هيبأب هونيو . هب ىألم اقوقش
 هب ماقأو زعلا. دهم لزن « محل ايساوم ءافصلا ناوحإ : هناوخإ رس ىلع انيمأ امئاد ناك لب

 هللا دبع خيشلا رعاشلا ىنكييو . الصتم اومس ايماس مراكملا سوءر ىلع بشو « هابص ذنم
 حيدملا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ةيعرشلا احل شتفم انبلا رمع نب دمحم خيشلا هايأ انبلا

 0 : 6 لوقي اهيفو « ةرثؤم ةيثرمب

  ْفُجْرَت ةعيرشلاو ُدْعْرَي دجملو فردت كموي لوحل لامكلا ني
 فّيلتت اهُقرط ًٌةروجهم الملا ىرُأ ءالعلا ةبولأ عار
 فيصني نم ىَوَت ال ىدحلا راح ىدحلاب ملاظملا ٍعاَّمَع َفاشك
 اوتو بولقلا مدب هل اوكب 2 ىتّرلا هدصقأ حرسلا ىماح موق اي
 اوفرسأو بارقلا نم كيلع اولاه امنيح رظاونلا نع ماسلا اوبجح

 ةبهر دعري دجملاو « كتوم موي لوحل اراردم عمدلا فرذت لامكلا نيع نإ هيبأل لوقي وهو
 ترجه العلا ىرأ فرشلاو ءالعلا ةيولأ عفار اي : هبطاخيو « كتومل اعرف فجرت ةعيرشلاو
 ىدحلا راح كاده روني ءاضقلا ىف ملاظملا ةمغ فشاك ايو . كارت ول ةفهلتم تفلتتو اهتاقرط
 ىمخلا ىماح نمط توملا نإ محل لوقيف هموق ىلإ رعاشلا تفتليو . نيمولظملا فصني نم تام ال
 نيح نويعلا نع كءايض اوبجح دقلو « هونفتو هوفزتت ىتح بولقلا مدب هل اوكباف ةذفات ةنعط
 هل دشنأو « ىسابعلا ديعس دمحم رعاشلا اذه رصاعي ناكو . هنم اورثكأو بارتلا كيلع اولاه
 ىئارملا نم ةليلق ريغ ةفئاط نادوسلا ىف ءارعشلا باتك بحاص

 . قشي : دخي . انفان : ايضان )١(

 اتفانم : ايجادم . الذن : الغو 0

 . 158/1 انلا ناويد ()
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 ىسابعلا ديعس «2دمحم خيشلا
 ةينامسلا ةقيرطلا خيش_فيرش دمحم هيبأل موطرخلا ىبونج ضيا لينلا لع ةوكلاب دلو

 3 ىلع يركلا ن نارقلا هأرقأف « هرافظأ ةمرعن ذنم هتيبرتب ىنعر م امما/ه 1١598 ةنس
 « ضورعلاو ةيبرعلا هميلعتل نادوسلا ءاملع نم خويش ةعبرأب هقكلأف ع هظفحو . نيمهم
 أ لو « ىباطرلا بقاعلا دمحأو ىودب دمحمو ىبكرلا ميهاربإو ىبالودلا ىسيع : خريشلا
 ةنس اهيلإ رفاسو « ةيرصملا ةيبرحلا ةسراملاب هقحلي نأ هيبأ لل اع راشأ نادوسلل ماح رئشتك

 ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ نيبو هنبب ةقالعلا تقثوتو « ةسردملا كلت ىف نيتنس اهب لظو داليملل 89
 اهب بجعي ناك راعشأ ضعب مظني ذخأو ذئنيح ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو « ىتانز نامثع خيشلا
 : نادوسلا ىبرغ ىف اهداتري ناك ىتلا هيداوبو هدالبل ديدش نينحب ًسحأو « هعجشيو هذاتسأ

 فصو ارارم هرعش ىف اهفصيو اهرظانمب اعتمتم هيداوب بوجي هنطوم ىلإ داعو هتسارد عطقو
 ىف ةيبرعلا ةفاقثلا خيرات هباتك ىف نيدباع ديجملا دبع روتكدلا ظحال قحبو « اهب نوتفملا
 - نادوسلا ىف ثيدحلا رعشلا هباتك ىف شوشلا ميهاربإ دمحم روتكدلا كلذكو - نادوسلا

 ةينطولا فطاوعلابو اهب ظتكي هرعشو « ابحمو اراب رصمل ايفو لظ دقو . هرعش ىف قيمعلا اهريثأت
 ةنس ةروث دعب تعسنا ىسابعلا دتع تاعوضوملا هذه عيمجو . ةيعامتجالا بناوجلاو ةيموقلاو
 رعشلل هيف خرّؤن ىذلا رصعلل ةياهنو“ نادوسلا ىف ثيدحلا رصعلا ةحناف اهلعجن ىتلللال 64

 ةئس هيبأ ةافو ذنم ةيفوصلا ةينامسلا ةقيرطلا ةساير رعاشلا ىلإ تلقتنا دقو «٠ ىنادوسلا

 اذه ءارعش مهأ دعيو . هدنع هتساردو هعبتتب ريدج ىفوص بناج رهو م 190مأه 6
 : هيبأ ءاثر ىف هلوق نمو . ةغايصلا لامجو لايخلا ةقد ثيح نم هل خرون ىذلا رصعلا

 («)هاعْرَم سانلا سوفنو ةلاتحس ةيعار ردغلا تاوذ ىلايللا نإ

 اهارسيو اهانميب تلاص مويلاو لهم ىلع وطست اهب ىدهع ناكو

 اهاقرم زع ٍراخف ًءهمس ىقار لا دّسلا ديسلا نب دتسلا ديسلاب

 اهادهأ دائمُتلل قسحلا جهانم نا حضويو ىواغلل دشرلا ضحمي

 هاجم ىهاز نع مهولا عقارب هقامنم ملعلا تالك خم نع لازأ

 اهالّيَحأ ام قو را هيف هل كولسلا ملع ىف ملكت نإو

 رك ديو « سفن دعب اسفن سانلا سوفن ىعرت امئاد ةعداخلا ةرادغلا ىلايللا نإ لوقي وهو

 رعشلا باتك ىف ثلاثلا لصفلاو اهدعي امو 44 ص هرعشو هتمجرتو ىسابعلا ديعس دمحم خيشلا رنا )١(

 دمحح روتك دلل : لوألا ةماحلا ٠ نادوسلا 8 عيدا ١ مب ص عاربلا تائفنو ص نادوسلا ءارعش 2

 ناويد مسأب محض نإ ريد ىسابعللو . سشوشلا ميهاربإ ديجملا ليك روك دلل نادوسلا ىف ةيبرعلا ةفاقثلا خيراتو

 . رصمب عوبطم ىسابعلا روتك دلل ىسايعلا ديعس دمحم باتكو ٠١4 ص نيدباع

 . ةرادغ : ةلاتح 30 ( موطرخلاب داشرالا ر د عبط ( ىماس هللا كيع دمحأ

 دعس وبا دمحأل نادوسلا ىف 0( رعشلاو رعشلا باتكو
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 ادنس ناك ىذلا هيبأ ىلع اهانميو اهارسيب لوصت مويلا اهاريو « لهم ىلع شطبت اهب هدهع نأ

 حصنلا ىدسي ناك هنإ لوقيو « اهيلإ دوعصلا بعصي رخف ءامس ىلإ دعص ىذلاو « هيلع دمتي

 عفري ناكو « داشرلا هنم نوغبي نيذلا نيريثكلا هداصقل قحلا قيرط حضويو ىدحلا نع لاضلل

 هل تناكف ىقتلاو فوصتلا ىف امأ . ىهازلا باوصلا هجوو ملعلا تالكشم نع مهولا بجح

 : ادشنم هئابا نم ةفئاط ىكبيو . ةولح ةمكحم تارابع
 (”ىناماس ْنَم تومسو ىدي تلاط مرطب نيذلا ىئابا كالوأ
 ناونعلك لضفلا لهأل مهو هْعْمسو لامكلا رصب مه كالوأ

 ناسنإ ىلع ىقخت ال سمشلك ةّيسدق يفراوعو يفراعمب
 ىنادلاو مهَّيصق نييلاطلل اًحضاو ةيادحملا جهن اورّيص مه
 ىنافلا دوجولا اذ نع اولوصتف 2ةريصب نيعب ايندلا ىلإ اورلظن

 « هرخافو هاماس نم ىلع امسو هنأش الع مهلضفب مهاثر نيذلا ءابألا ءالّؤه نأ ركذي ىسابعلاو

 مهفراوعو ةيملعلا مهفراعمي لضفلا لهأل ناونعلاك مهو « هعمسو لامكلا رصب مهنإ لوقيو
 سانلل احضاو ةيادحلا قيرط اورّيص دقو « دحأ ىلع مهلضف ىفخي ال سمشلاك مهو ةيسدقلا

 ىلإ ةينافلا راد نع اولوحتو اهوردزاف ةريصب نيعب مهايند ىلإ اورظن دقو بيرقلاو مهنم ديعبلا
 : انبّوم ىودبلا دمحم خيشلا هذاتسأ ءاثر ىف لوقيو . دولخلا راد

 ")وخلا ناسحلا لع قوفت دو اهفزف مولعلا نع باقنلا فشك

 ٍدتسملاو هجبيحص ثيدحلاو كل ام هقففلو اهعيمج مولعلل ْنَم

 ٍدَقعَملا اهصيوعو ٍتلططنم ىف اهبوصأو  اهعيدبو اهتايبو
 دمحم مامألا ريل ةببيصمب رلم“حا  ةمآ لك  ىرعا ىف

 ©ددؤسلا ٌرْدَب باغو لامكلا سمش >> تّوخ دقن ٌمالسلا اينُد اي كيلعو
 هذيمالت ىلإ اهفزو مولعلا نع باجحلا عفر دقف هذاتسأ ىف ةيملعلا ةراسخلا ىدم حضوي وهو

 ثيدحلاو هقفلل هلم لحي مم لوقيو « تانتافلا تائلالتملا ناسحلا الامج ىف قوفت ةليمج ةاتفك

 ةيمالسالا ةمألا ىزعيو . اهيف لكشملاو صيوعلا ليلذتو لوصألاو عيدبلاو نايبلا مولعلو ىوبتل
 . فرشلاو دجملا ردب باغو لامكلا سمش توه دقف مالسلا ايندلا ىلع : لوقيو « هب اهتبيصم ىف

 ندملا ءاثر (بإ

 ١١( ةئتافلا ةأرملاو ةولوللا .هريخاف : هاماس . تعفتراو تلع : تلاط : لضف :لوط .

 طقسو ىوه : ىوخ (0) : ةديرخ عمج درخلا . ةليبجلا ةاتقلا : دوتسلا (؟) .

 < اب



 اهب لكت نيح ةرصبلا ىبورلا نيا ىثرو « رعاش ريغ اهاثر دقف قئارحلاو ناريتلا اهب تلعتشاو
 قيشر نبا ىثرو « نابسإلا روجح ىف اهطوقس نوح مهندم ءاثر نم نويسلدنألا رثكأو « جنزلا
 نرقلا طساوأ ىف ميلسو لاله ىنب نم بارعألا لئابق اهيلع تراغأ.نيح ناوريقلا فرش نباو

 انايحأ تثدح امنإ « نادوسلا ىف ةنيدمل كلذ نم ءىش ثدحي ملو . اهتيررخو ىرجحلا ىماخلا
 مهنم تام نم ىوس ءارعلا ىف اهلهأ ةرثك تحبصأو ندملا ضعب ىئابه تمده لويسو راطمأ
 تناكو . نامرد مأو ةربطع امه ةعورملا ةبكنلا هذه امل تثدح ناتتيدمو . لويسلا هتنرجو

 سيلا معو « لزانملا نم ةرثك اهب تّبضقنا دقف « الوه دشا داليملل 1481١ ةتس ةريطع ةبكن

 هللا دبع تادعاسملاو نوعلاب اهلهأ اودمي نأ سانلل اخرصتسم اهاثر نممو « رسألا نم اريثك

 ءاا : ©'لوقي اهيفو « ىدرك

 ©"لوُطَه عومدلا ةيراسب لبو مكّيح دّيمت ٍةريطَع لآ اي
 ُط ءاضعلا قون اهب اف اهب حول مث لزالا فرج

 لولح هينكاسل هيف نسألاب اهناينب ىَرْه رود ىلع ىفْهَل
 ©لوهأملا اهمِيَر ىّرْفاو تحاط اهنإف شورعلا كلت ىلع ىفهل
 لوب هُدارفو ٌدْلجس هير قيرغ لام ىلع ىفلل
 لركوم مكلضفل فيعضلا نإ ةمحر نم له ءامركلا رشعم اب
 ليجلا هيلع مدمحيو اديأ مكل ىّسْني ال لضفلاف اوقفنت نإ
 لوبقم هعينصف حلاص نع 2 اًدغغ ىَرْجُي نمو مكيرُجي هللاو

 ليللا تايراس تلظ ذإ ميظع بطخ اهب لزنو اهدهعت مكلزانم نإ ةربطع لهأل لوقي وهو

 تحبصاو « اهوح نم ءاضفلا ىف اهب تحّوطو « اهتفرج ىتلا رطملا لويس اهيلع بصت هبحسو

 رخخ ىتلا رودلا كلت ىلع هاترسحاو . اهلهأب ةرماع تناك نأ دعب « ةبرخ الولط لزانملا كلت

 مامأ لويسلا ىف تقرغ ىتلا لاومألاو « اهناكس نم ترفقأو تعادت ىتلا شورعلا كلتو اهناينب

 لوقيو « ءاسربلا ءافعضلا ءالؤل ماركلا محرتسيو . نولهاذ نودلجتم مهو « اهباحصأ نيعأ

 م دمحيو مكل هظفحي ليجلا اذه لظيسو «ادبأ مكل ىّسْنُي نل هنوتفنتو هب مهنوساوتام لك نإ مهل
 هليقتيسو « حلاص لمع هنأ ىف كش ال ىذلا ٌرابلا لمعلا اذهل ءازجلا ريخ مكي

 ' ؟"اهلوق نمو « ىشويلا رثّدم اهيئريو ةحبساك لويس كامرود ماب لزنتو . مكنم هّللا

 رفقا : ىوقأ : تمارت : تحاط (؟) . ١8١ ص نادوسلا ءارعش ١١(

 . لوهذم : لوبتم (4) ديدش : لوطه . اليل ةباحسلا ةيراس . رطم: لبو (؟)

 ال” ص نادوسلا ءارعش (هز . بابصتالا
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 "لدواهوو ٍةضورب ثاعو افسح ىبرلا ٌراهزأ ٌماسف ٌماكرلا ٌرمه
 0 دالوألا ةعيض ةيشحخ نبدني لما رأآ دودخلا ىلع ءامدلا ى رت

 ©دافصألا َلّبكم هقذُي لام مهقاذأف مههجوي نامزلا سب

 "7ىداورعتو مُهتْقرط ةمقن نم -مهحيريو مهمه ىرَسُي اذ ْنَم
 ىداولاب مأ لاس ٍةّيوسلا ضرأل اك ىردي امو اطخأ دق ثيغلاف
 "0ىدايأو ةنوعم ةيمحلا نأ  اوملعتل ٌملضقلا مح هنكل

 ثاعو اناوهو افسخخ ىبرلا راهزأب لزتأف اديدش ارامهنا رمهنا رطملا ماكر نأ ركذي رثدمو
 نم افوحخ نيكييو نبدني اهدودخخ ىلع ءامد لمارألا عومد تلاسو « داهولاو ضايرلاب اداسف
 مل ام شيعلا كنض نم مهقاذأف مههوجو ىف مهجتو سبع كامزلا نإ لوقيو . دالوألا ةءيض
 باذع نم مهحيريو مهموم» ليزي اذ نم : سانلا ىف رعاشلا فتهيو ٠' لالغألاب لّبكملا هقذي
 ططقسو : أطخأ ثيغلا نأ رك ديو « هبئاونو رهدلا ىداوع نمو مهب تلزن ىتلا ةثراكلا هذه

 5 دقل : هموق ىف فتهيو « نايدولا نم داو ىلع وأ نامرد مأ ىلع طقسيأ ىردي نأ نرد
 مأ لهأ اوفعست نأ مكيلع بجاوف « ةغياس نئمون ةنوعم ةايحلا نأ اوملعتل . رثقو ءاضقلا

 . ةرفاولا معنلاو ننملاي مهونيعتو « 5 ءاقشأ نامرد

 . دويقلاو لالغألا ٠ دافصألا هب لونأ : اقسحن همأس . هئم ارت ام : رطملا ماكر (1)

 . هثراوكو نمزلأ بئاون : ىداوع . ليزي : ىرسي (4) 0 .٠ اناره
 . ردقو ىضق : مح (©) . ليمست : ىرذت (0)

 . هليق ىأ هلبك نم : لّبكم . مهجت : سبع
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 عبار لتسألا
 ءارعشلا نم فئاوط

 ١

 فيفعلا لزغلا ءارعش

 احيرص ايدام اعون : نيعون ناك ذئتيح لزغلا نأ ىمالسإلا رصعلاب صاخلا ءزجلا ىف انب رم

 ةعيبر ىبأ نب رمع ناسل ىلع ترضحت ىتلا ندملا ىف لوألا عونلا عاشو « افيفع ايرذع اعونو
 لاثمأ نم ةنيدملا ءاهقف ناسل ىلعو زاجحلاو دجن ىداوب ىف ىناثلا عونلا عاش امنيب « هبارضأو

 روصي ىذلا ميرصلا لوألا عونلا نادوسلا فرعي ملو . ىمشجلا رامع ىبأ نب نمحرلا دبع
 ( ةيعونلا ةزيرغلا نع انأيحا هيف هرودصو هسيسأحاو ىرضحلا رعاشلا بحو ىدلملا ةأرملا لامج

 مهتايح نأل « هبابش ةنسلأو هخويش ضعب ناسل ىلع رهاطلا ىقتلا ىرذعلا لزغلا فرع امنإ
 « كلذ حضوت ةلثمأ ضعب قوسنو . ةيماسلا مالسالا ةيلاثمو ميركلا قلخلا ىلع امئاد موقت تناك
 ءارعشلاب ةوسأ هريغو حيدملا دئاصق حتاوف ىف مظني ناك لزغلا اذه نم اريثك نأ ةظحالم عم

 هحاتجفأ ىف داليملل ١1916 ةئس ىفوتملا ىرهزألا رم خيشلا دنع دج اما وحن لع ٠ ءامدقلا

 : ؟"هادحإ علطم ىف هلوقك هتايوبنل

 "هتادأ ىوللاب قّرفت بص هتاقفح ٌدئازو هوه داب
 هئافجأ اكبلاب تفوو اوناب امدعب رٌّيصتلا سح هناخ دق

 هناكس تقّرفتض ىَرللا ىديأ هب تبعا ىلا عبرل ابجع

 «0هنأدحنو ىّرسلا نم لَض بكُرلا كنزإف اًنتفر الّقلا ىوطي انعاظاب

 هتارين ىفطنت ىنعملا ىسمن ٍرظان ةَحملك ولو ئىطملا وفقو
 2 2 هنلاجشأ تديازتو هرارسأ هب تقاض ُهرْدِص اًئبمم محرأو

 « طرفم هبلق ناقفخو هيلع ةحضاو انّْضلاو بوحشلا نم ىومحلا تامالع نأ ركذي وهو

 دقو مهقارفو مهيأت دعب اربص عيطتسي دعي ملو « هءاقدصأ داعبلاو ىونلا تش « بح هنإ

 ( ةييبحلا عبر : ىوللاب عبر نأكسي قارفلا ىديأ ثسعل بجعيو (« هنافجأ نم عومدلا ترمهنأ

 « عيرسلا هريسب ليللا ىف لض بكرلا نإف هب قفري نأ ىفايفلا ىوطي هبكر عم لحارلاب فتهيو
 عيرسلا لبالا ريس نم برض : نادخولا (9 . ؟80١؟ ص نادوسلا ءارعش )١(

 . قيدصلا : ندح ممج هنادعنأ )9
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 هداوف ىف ةلعتشملا بحلا ناري ىسع « هتبحاص لامجب ىلمتيل ةحغ ولو ّىطملا فق هل لوقير
 لمح خيشللو . هنوجشو ىوملا رارسا هردص ىف تمحدزا بحمي ةمحرلا هلأسيو 2 ءىفطتت

 : (؟9الزختم هلوق ةحدم ردص ىف .انبلا رمع

 كافَج ماود اقلق ىنديزيو  كاذش ٌريِبع ىنقُرؤي اًدبأ
 كابإو ىللذت لابخلا لاح ىلإ القعلا ةلاح نم ىتّدريو

 كانّس ءايض نم قلأت قرب
 كاوهُي نم ءارج نوكي

 كاقل مورأ ىلأ قىوس ىبنذ

 ةرسم نسحو ايرط انديزيو
 ىرولا نتف ىذلا نسحلا هير غ

 ام نارجملاو دمصلاب ىنيبْذَع

 « هراشتنأاو هتيحاص رطع بيط هقروي « قوم امئاد هنإ لوقي انبلا رمع دمحم خيشلاو

 هنإو « اهئابإ ةدشو احل هللذت ةرثك نم هلقع لبتخي داكيو « اهئافج ماود ةريحو اقلق هديزيو

 تنتف ىذلا نسحلا ةبراي : الئاق اهل عرضيو اهرون ءايض نم قلاتي قرب عاعش هبراسيو هرسيْل

 ديرأ ىنأ ىوس ىل بذ الو نارجحلاو دصلاب ىنتينع دقل « كبحي نم نيزجت اذكهأ سادلا هب

 درفنتسو مشاه دمحأ مساقلا وبأ خيشلا هرصاعم اناقليو . ءاقللا اذه ىلإ راحلا ًامظلا ىورأل كواقل

 : 50 ختم نودرغ ةيلكب ىوناثلا مسقلاب سردملا نيدلا لالج بوذدجم خيشلا لوميو « ةمجرت هل

 هتافص ضعب كلملاو ىّهنلا كلم
 هت ىنأل اعرت رق دش "سو

 هت لالدلا رمج نم ناوشن

 هكل ةظَقي 0 ليمك ,نانسو

 ما # ب

 "ةهتقادل نكب ةسسسيت «هرغأ مير

 اوتاتفل نم تعرفو هعج ذإ
 هتاظحل ىف رحسلا ْ لك توراه

 هتاعد بلق رّسكل نوفجلا سك

 (0هتافّص نيل تاهيه هبلق ىه
 ىلا ع اى

 هتارمث نم ٌدرولا ىنجنل ْفِكفَك هدودحخ ضورل ىقسي اجر اب

 ع هتادل نبي الامجو الالد هيتي ةنغ هتوص ىف ىبظ اهنإ هتيحاص نع لوقي بودجم خيشلاو“

 ع هتأمفل ةرثك نم ترعذو « ىنأر نيح فاح هنذل اعزف هتوصب منرت « اريغص لازيال ىبظ اهنإ

 ثتانسو هناك ىّريو . هتاظحل ىف رحسلا لكو توراه هناك لالدلا رممت نم ايشتنم هتيسحو

 نظيو « هيبحم بولق رسكل - لوقي اك - هنوفج رسك امناكو « ةظقيلا لماك وهو ةينيع روتنل

 هناك ابلق هحناوج نيب مض دقو « هل اقشاع اًيح ىأ راذإ نوكي ام طشنأ وهو كسك هي نأ

 . مترت : ادش . ريغص ىبظ : أشر (5) . 18١ ص تكادوسلا ءارعش (1)
 . ضيرغ سلمأ رجح: ةافصلا (©) . 7535 ص تكادولا ءارعش ()

 . هبأرتأ : ةنأاذل . ةنغ هتوصب : نغأ . ىبظ - مير 0
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 ( هدودح ضور ىقسي نأ ديري امناك عمذلا ىرذيو . ادبا نيلي ال رجح وأ ةافص وأ ةركص

 : رداقلا دبع !!"حلاص لوقيو . عيدبلا دودخلا ضور نم درولا ىنجنل عمدلا فق هل لوقيو
 هيف تم لازغو

 ىتح رجملا هانك أم

 هلا ثكن ادمع وه

 نوجش اذ اومولت ال

 اقايتشا حان املك

 امانو نيعلا دهس

 امانملا نيعلا مرح

 امامذلا َعْرَت ملو د
 امارغلا سانلل نس

 مى #6 9

 امامحلا حونلا ملع
 ' دقو « مونلا هينيع مرحف « نارجحلا هفكي مل امنأكو « هرهسأ لازغب ماه رداقلا- دبع حلاصو

 بحلا ننس 35 عرش اب اومولت ل هير لوقيو ٠ قانيلاو مامذلا ع 1 دهعلا ضقن

 - : "الرس مشاه نامثع لوقيو

 ىداف كِظْحَل 9-3 له ّىبَظ اي

 لت 5 تنأ نسحلا ىف : ىنملا تلن
 ىَجّدلا ىف كل ىنداعل ءايحلا اللول

 0 دافصألا نم هل كاكفال أ

 (ةداسالاب تكتفف هتززهو

 ىدارمو ىتيغب كلصَو بيط نم
 (©ىداوؤفو ىتشاشح باذأ قوش

 لالغأ نم هل صالخ ال مأ نيتليمجلا كينيعل اريسأ ىدفي نم دجوي له هتبحاص لأسي وهو

 « عاجشلا دسألاب تكتفو « اعطاق افيس كينيع نم تللس دقل : لوقيو ( هدويقو رسألا اذه

 ىنداقل ىئايح الولو « كلصو بيط نم ابيش لأ ملو « تينمت ام لك نسحلا ىف تلن دقلو

 . داؤفلاو ةشاشحلا ىنم باذأ قوش ليللا ىف كيلإ

 املا َوَلُخ اي هللا
 املاظ ىلع تددص

 اَثَر اي تركذ اله

 هَ حار بصب اقفر
 مك وحن نم ماش نإ

 مو َدْحَولا منكيو

 ١١( ص كلادوسلا ءارعش ١55 .

  09ص نادوسلا ءارعش 5١١ .

 لالغألا : دافصألا "و .
  05١اعطاق : اكتاف. اداحافيس :ابضع .تللس :تدرج .

 (1) ابعلا دعس دذمح خيشلا لوقيو

 00مم وفجت كلام

 املظ نرم أي كيدفأ

 ىَمِحلاِب ىضقت اًنمْيع
2 7 7 

 املسملا كفط ىو

 مج ف :! ا
 امتام ماقا اقرب

 امثكي نأ هبي

 . ىحور ةيقب : ىتشاشح (ه)
 95١ه ص نادوسلا ءارعشو ١١1١ ص عاربلا تائفت 10

 . هنأ ويد عجارو ١ أب ص ىسايعلا كعشس لمحل باتكو

 . ةغشلا ىف ةرمس : امللا 0

 . ىأر : ماش (4)
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 هلام ةفشلا ةرع وأ امللا ولحل هف ”لحتساب هلهتسي وهو © هط رغم هقر قيفر بذع لزغلاو

 مكقفأ نم ممل اقرب ىأر نإو « هأوهي ملح ىف كفيط الإ هل دعي مل « بصب قفرا : هل لوقيو

 : !دشنم ةديضقلا ىف ىضميو . هنامتك  هبلغي و مايملاو دجولا متكيو : اليوط ىكبو بدل

 ىمرف ىبلأق ةلببح ىأر بو هلل

 ' امكدحاف ةتنكح رئاج نم ليا

 0 له تلف اس ءاج

 لقو املاظ نوكي نأ هذيعيو ع هامرش هداوفو هيلق ءاديوس رصبأ لمف هيرل ةبوبح وكشي وهو

 لاثماك اطوح نم تاليمج عبرأ ىف اهيقل هنإ لوقيو . هتكيشمو هأوه بسح فرصتف همكح
 ىفشت عام ةىح رجج اهنم بلطو ع ةعطاسلا مجنألاو ةرطاعلا عييرلا راهزا مرهياش 6 ةعي ليلا ىلا

 وهو ٠ / ؟ ءام ىلإ كنم ىلثم مرغملا بصلا ةجاح لهو: ابعادم ا لاقف ع ولم اب هيءاجو هأامظ

 . هبابش نم ةرتف اهيف ىضق ىتلا رصمل هبح ىلإ ةاتفلل بحللا اذه نم ةديصقلا ىف لسرتسي
 هدئاصقو هراعشا ىف هتايح لاوط اراح ءانغ اهب ىنغتيو اهدجمي لظو « هسفن تاذ هيلع تكلمف
 هتايلزغ ضعب ضرعنو « مشاه دمحأ مساقلا ىبأ ليلجلا خيشلل مجرتنل اليلق فقوتنو . ةعئارلا
 . ةرهاطلا ةفيفعلا

 فيفعلا ىردعلا هلزغ و مشاه دمجحأ ("”هساقلا وبأ خيشلا

 خويش تيب نم وهو م ١8651 /ه /1١7481 ةتس موطرخلا ىحاوض ىدحإ « ىرب » ىف دلو
 هوظفح ءارقب مشاه دج خيشلا هوبأ هقحلسأو 2« بلطملا لييكع نب ىابعلا ىلإ نومتني ةأمضفو نيد

 ع اهتيريدمل ايِضاق ريبرب لإ هوبأ لقتناو © ةرممخ نم ةرشاعلا ىف وهو هظفحو 2 ميركلا نارقلا

 هذاتسأ ىلع ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا سردي ذأ اليلق هدوع دتشا اذإ ىتح « اهتسردمب هقحلاو
 هيلعو « ىرهزألا ىدجملا نيسح ديسلا ىنسحلا هذاتسأ ىلع مث « هللا دبع ريخلا دمحم خيشلا

 . ىشياعتلا هللادبع هتفيلخ هذختا لخملابو « هل ايتاك هذختاو هنم هب رمق ىدهملا اهيلع ىلوتساو

 روتك دلل نادوسلا ىف ثيدحلا رعشلاو اهدعب امو ا ص . ماشي 5 فرصت : انه مكتحا (1)
 ١2 ١. ص شوشلا . ءام : ام 9

 نادوسلا ءارعش هرعشر مساقلا ىبأ ةمحرت ىف رظنا (9)
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 ايضاق نيع نادوسلاب ىزيلجنالا ىرصملا ىئاثلا مكحلا ماقو ةيدهملا ةوعدلا تطقس اذإ ىتح

  ايضاق قرزألا لينلا ةيريدم ىلإ لقن ١405 ةنس ىفو . داليملل 18948 ةنس رانس ةنيدل

 ءانيب ةموكحلا عنقإو « نادوسلا ءاملعل اخيش ١917 ةنس نيع ةديمحلا هتريسو ةيملعلا هتناكملو

 ١5١ ةنس ذفنم ءىشنأ دق دهعملا ناكو « هب قحلي ىنيد دهعم ءانبو كامرد مأ ىف كيدجب كحبسم

 هيف سيودتلا ماظن لعجر ع القتسم ىنبم هل لعجف « ةينيدلا مولعلا سيردتل نامرد أ عماج ىف

 ىفو « تاوئس عبرأ ةلحرم لك « لحارم ثالث ىلإ هيف نوفلتخي بالطلاف «رهزألا ماظن لثم
 هب أدب ذإ « مساقلا ىِبأ خيشلل اليلج المع كلذ ناكو « ةيملاعلا ةداهش نولاني ةريخألا ةئسلا

 , اعراب ارعاش ناكو . هتافو ىلإ اماع نيرشع وحن هدهعتي لظو « نادوسلا مف ةينيد ةيملع ةضهن

 هتامدقم نمو « ةيوبنلا هحئادمل ةمدقم اهلعجي ةراتو اهدرفي ةرات ةفيفع ةيرذع تايلزغ هلو

 : هلوق حئادملا كلت ىدحال

 بهل انع لازو هايض تحمف  بكوكلا ًٌهضأ امل تدب لي

 بهذي ال ىذلا فلكلا اهنسح نه  هلاتف نامزلا ٌرمق تلبقتساو

 برغتسي ام فاصوألا نم توحو املالدو اهتْسُح ,ف تدّرفتو

 بلطتي املاصو نسحل لك  اهلامج نسح قاشع تمارتن

 بذعتس هبذعل ىذلا ال هقورص قيطي ال بعص قشعلاو

 ؛ اعوطس هنم دشأ هنأل بكوكلا ءايض احم ليل هجو ءايض ادب امل لوقي مساقلا وبأ خيشلاو

 اهنإ لوقيو . ادبأ ههجو قرافت ال نوضغ - ًءايحو ارفخخ - اهنسح نم هلانف رمقلا تلبقتساو

 لكو اهقتاشع تمحارتن « ايرغتسم لاخي ام لامجلا فاصوأ نم توحو احلالدو اهنسحب تدرفنا

 ايذعتسم هباذع دجي نم الإ همالاو هلاوحأ قيطي الو « بعص - قحب - قشعلاو « لاصولا ىنمتي

 ْ ' رغم لوقيو . اولح

 9ىنانج راطتسا هيد ديروت)و 2 ىنابس بحأ نم نفح روتف

 ىناوه ننتساو ىِرسب نمكح لئامش ٌماشتحاو رحم ةّقرو
 ناخد ريغب نارين ٌدقوت  هلاح سي ىرْذعلا ىوحلا إو |

 ىثامألا تدقتفاو ىمانم ٌتيفج ىرطاخب لل ُْضَلُع ذم إو

 ىتاسلو ىمف ىف اهاوس ثيدح ىرج لهو اهالس ىبلق لهف اهالس

 ةقر لئملابو ؛ هلقع راطأو هلهذأ اهيدحت ديروتو (؛ ةرسأ ةتيوبم ىنفجب روتفلا نأ رك ذي وهو

 ىرذعلا ىوملا دشأ امو . هنأوه عرتساو رسألاب هيلع مكح كلذ لك « لالخلا نسحو رصخلا

 . لقعلا : نانجلا . لهذأ ؛ راطأ : راطتسا (4) ضعب نم هحطس ىلع ىرب ام : رمقلا فلك ()
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 هينامأ لك دقفو مونلا هافج ليل بحأ ذم هنإو « داؤفلاو ردصلا ىف هنارين دقوت هلاوحأ رسيا نإ
 لك اهنإ « اهاوس ثيدحب ىئاسلو ىمف قطن لهو ىبلق اهالس له اهالأساو « ااصو ةينمأ الإ

 : لوقيو . ةايحلا ىف لغش
 نري نأ هاييض ٌردبلا عنم نييتسم اغلا رد نع تسسب

 نيبجلا رفصم درولا حارف رس اييفل خ ىف درولل تدبو
 نيمسايلا اهنم كِحْضَي اج ىف تنابلاف اهّدق نلامأو
 نيقشاعلا بولق بح هب تب اصأن اهنم َظْحْللاب تمرو
 نيعطو ليت نيب ام ظح اوللا تاحارج نم مهارتف
 (1) يعم اًيَذَع ايَنَع ىوملا 7 قذُي ن اسحلا ةوخلا قشعي نم اذكه

 نيطو ءام ال سفنألا ىوه نم اسهروص دق هللا ننكرو

 درولل ادبو :« نيبي نأ رديلا ءايض معنم حضاو رغث ءىلال نع تمسب هتيوبخ وأ هتبح اصف
 نابلا رجش لجخف قوشمملا اهدق تلامأو « الجخنو ءايح نيبجلا ٌرفصم راصف رضانلا اهدخ
 ةدعفأ هبذ تباصأف ًاهظحل ماهسب تمرو « نيمسايلا هنم كَحْضَي الجخ ليمجلا هدقي روهشملا
 تانتافلا قشعي نم اذكهو . نيعط حعرجو ليتق نبي ام ماهسلا حارج نم مهارتف « نيقشاعلا

 سفنألا ىوه نم اهروص هللا ناكو .« اغئاس ابتدع همف ىف حبصيو « ىوملا رم قذي ناسحلا
 : الرغتم لوقيو . ىسنإ كالم اهنإ « رشبلا نم اهريغك نيطو ءام نم ال اهتبحتو

 امّدلا ردْهُي نأ نسحلا لارزغ نأشأ امّرجتو هلوتقم ىلع ىنجت

 املسم ريمضلا لام تنر امهمو اهظاحل ٌرْمُأ بلقلاو ىنليح امو
 "منهج الزمن لح دق تتضرعأ نإو ٌهَلْزَن ٌُدلخلا ةئجلاف تلبقأ إف

 امدهت ىنم رّبصلا نكرو ٌدودص 2 لا اهباَدو ىقافر اي ىصالخ فيكف

 امّيتم ىدودص ىف ْتُْم الآ لوقت  افولاو ٌدولا قداص ىنإ تلق إو
 املس لصولا ىلإ وأ رجنأف اصالخ ىوملا اَنَع ْنِم دجأ مل ىنأل تْرِحو

 انّركت ىلصوب حمستمل ىهاذإ امللايخ وفيطب ىظْحأ نأ ىبسحو
 ناش كلذ لهو « اهينيع ماهسب اهلينق ىلع تنجت هتبحاص نأ ركذي مساقلا وبأ خيشلاو

 امئاد ريمضلاو « اهظاحلب بلقلا ترسأ دقو ىتليح ام لوقيو « ءامدلا ردهي نأ ليمجلا لازغلا
 ىه نإ  ةنجلا لزانم نم لزنم ىف هنأك بلقلا سحأ تليقأ ىه نإو ٠ ملستسم اه ملسم

 دودصلا امئاد اهبادو هصالخ فيكف « ميحجلا لزانم نم لزنم ىف هنأك سحأ تضرعأ

 )١( الرنم : الزن (0) . غئاس : نيعم .
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 اقولاو بحلا قداص ىلإ اعراض اهل لاق نإو . ؟ ليمجلا ربصلا نكر هنم مدهت دقو نارجحلاو
 اهبحب هئاقش نم اصالخ دجي مل هنأل راحو « اقشاع ىب اميتم ىنارجه ىف تم : هل تلاق

 ؛ ملحلا ىف اهلايخ فيطب ىظحأ نأ ىبسح : الئاق هسفن ىلإ دوعيو « اطاصو ىلإ اقيرط الو
 - مساقلا ىبأ خيشلا تايلزغو . ناهلولا قشاعلا ىلع افطعو امرك اهلصوب حمست ال تمادام
 ىتيسومو ةلهس ةغل ىف « ماس ىقن فيفع ىرذع بح تايلزغ ىهو . ةيدع ةسلس - - انيأر اي

 . ةولح ةرفأو

 نمرلا نم ىوكشلاو فيعلا دقنلا ءارعش

 مالآلاب اقيمع !ًروعش رعشي رضاحلا نرقلا نم لوألا عبرلا ىف عاطلا ىئادوسلا بابشلا لخأ
 عمتجا كلذبو ؛ هلامأ ققحتت نأ نم ىأي هسفن ىف كلذ نرتقاو ) اهملاقثأو هتمأ اهشيعت ىتلا

 اهنع ربع دقن هتايح ةرارم امأ « هتمأ ةايح ةرارمب ساسحالاو « هتايح ةرارمب ساسحالا هيلع

 خراص دقتب اهنع ربع دقف هتمأ ةايح ةرارم امأو « نمزلا نم ةليوط ىوكشب ىئادوسلا رعاشلا
 هلعل نيلوألا هئايإ دجم بايشلا ىلع ضرعي ةراث وهو « اهفوقحب ةبلاطملا نع اهدوعق هيف روص

 ىك ةيقالألاو ةيعامتجالا هبويع هيلع ضرعي ةينأث ةراتو ؛ مهدجم نم ائيش درتسيو مهيك احي

 دقنلا نم نانوللا مهناسل ىلع ددرتي نمو « هب ةقيلخلا هتناكمو هتمارك درتسيو اهنم صلختي

 ىوبنلا دلوملل لفح ىف دشني ذإ ؛ داليملل 18817” ةئس دولوملا سينأ دوم نمزلا نم ىوكشلاو
 : (9ةيوبن ةحدم ىف هلوق م191؟/ه٠175 ةئس

 ٌعبآلاو ءاببألا رفانتق ةسرغ رمثأو انب ُءافجلا عر
 ءادعألا اني اًرهَف انخويشو انراغص تاقبوملاب ترخافتو

 ءايعالا انيمج لانو ىَحْرَجج ةنيزح ُسوفتلا انم تلياستو
 ءافش هاوس امو ٌءامْشلا وهو هبات اذام مالسالا ىلع اهاو

 بجعأو « ءابآلاو ءانبألا رفانت دقل ىتح انزفانتو اعيمج ائنيب سرغ ءافجلا نإ لوقي وهو
 : اديدش اًءزه اني أزهت ءادعألا لعج امم تامرحملا فارتقاب خويشلاو بابشلا رخافي نأ بجعلا

 مالسإلا ىلع اترسحاوف « ءايعالا اعيمج انلان دقل لب « ىحرج اننأكل ىتح غلاب نزح انلمشيل اننإو
 نمحرلا كبخ لوقي ةراتيفلا هذه سفن ىلعو . سوفنلا لكل مسلبلاو ءاقشلا وشو (؛ هباصأ ادام

 : ؟"0ةيلاتلا ةنللاب ةرجملا ىركذ ىف ىقوش

 هباتك ىف رعاشلا نع شرشلا روتكدلا ثيدح عجارو . اله ص نإادوسلا ءارعش )١(

 : نادوسلا ىف ثيدحلا رعشلا ا ص نادوسسلا ءعارعشو ١84 ص عاريا تاغقت )3
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 امرظضأ لذلا نم ٍرْسَج ىلع ىشمتو انسوفت ضمملا محملا ىلع تيبت
 امد ان ضيفت انزح اننيغأو ةرسحو مه نيعلا ءلمو منن
 0)سدنَعُم ليسي ذإ ىعمدك اقيلط ايراج لينلا ىرأ له ىرعش تيلايف
 املظأ باغلا ىف ليلا اماذإ ٌدوذت ُهُدسأ باغلا نع اًموي ىراسا لهو
 امئات ناك نم لامالا غلي لهو مئات بعشلاو حالصإلا ىّجتري لهو
 املكتت نأ رراسجحألل نا دقو تماص ريغ اشيب ام ىرأ ال مِلو

 ةياغ مّْوم مه ىلع ةدهسم تيبت هنطو ءانبأ نم هلاثمأ سوفنو ىقوش نمحرلا دبع سفنو
 ىالم مهنويعو نوماني اومان اذإو « لذلا نم لعتشم رمج ىلع ىشمت تشم اذإ امئاكو « ىلألا
 لءاسعيو . ةدفألاو بولقلا ءامدب نكلو عومدلاب ال انزح ةظتكم مهنطو ىلع تارسحلاو مومحلاب
 ع هتداعك رجألا ىلا بهذي المحم ىرجي ليتاو  رسألا نم ءاقلط ليلا لهأ ىريس له
 ع مئان فبعشلاف ؛« سايلا هرمغو . مالظلا هيلع ميحخ ىذلا هنيرع نع باغلا لسأأ دوذيس لهو
 راجحألا كشوت امديب نادوسلا لهأ نم هلوح نم تمصل بجعيو ؛ هلامأ نم المأ خلبي ال مئانلاو
 : 7ةيناث ةديصق ىف خرصيو . هينامآو بعشلا لاماب قطنلا ىلع ءاسرخلا

 أمرطضم راستلاك ىمأ ىداوف ىفو الأ لم ىبلقو نامز ىّضم

 امظ تومت نأ ىشعخأو راَوألا وكشت ةمئان ليتلاب ةمأ ىلع انرح
 رانلاك لعتشم ىسا م جعاولب ءىلم هداؤفو للاب ظبكم هبلقو ليوط دامز هب 7 دقق

 1 الا قفشيو « دقتملا هبلو شطعلا ةرارح وكشت لينلا نايدو ىف ةمئانلا هتمأ ىلع انزح
 دقنلا اذه لثمو . اهراصبأ تحتو اهيديأ دم ءاملاو امظ توملا نم اهيلع ىشخي ذإ ةنيزح ةففش
 لوقيو . ليلق دعب ائبلا رمع دمحم هللادبع خيشلل هيف مجرتنسو ىبادوسلا رعشلا ىف ريثك شينعلا
 : ©0ديدش رحانت نم اهنيب ام فقو ىلإ ةينادوسلا ةمألا رصانع ايعاد بيسح خيشلا

 ٍدارفألا قّرفت بوسعشلا توم امنإو ةاللا وه داحتالا

 دابعتسا ام دعي نم اهتايح تعتمتف هب تضهن ةمأ م
 داهم ِّرَشل اهب قاقشلا لزن كلامو قو نم ىرت مكلو
 ٍداَحآلاب ّممجلا معيبن انهو 2 اهتاتش عمج مورت ,بوعشلا كلت
 ٍداقُر تاني ىف موق ٌباتعو رم ريغ حلصتلا تمكس ىْنإ

 دّقمت هتودب ذأ هتودب ايت ال بوعشلا نإ لوقيو ؛ داحتالا ىلإ نيينادوسلا هموق وعدي وهو
 رين نم اهصلختل اهتايحم تعتمتساف داحمالاب تضهن ةمأ نم مو « دبألا ىلإ تومتو اهتايح

 روت دلا ليح هةامح رت رظناو ١١١ ص نادوسلا عارعس (0 . رم امد : امدنعم (1)
 . ١١5 ص نادوسلا ىف ثيدحلا رعشلا هياتك ىف شوشلا . 7١4 ص نادوسلا ءارعشو 4١ال_ ص عاربلا تاثقن(')
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 لمعت كلذلو « اهلامعأ رش ىف تعقوف قائشلا اهلهأ ني ثدح كلامم نم كو « دابعتسالا

« اهئاتبأ نيب مئادلا داحت الا ىلع بوعشلا ميمج
 ميدقت تمكس دقلو . قرفتنو مسقنن نحن امنيب 

 نمزلا نم ايكاش لوقيو . اماين اًموق بتاعأو حصنأ ىنأكو « رثؤم ريغ هارأ ذإ ىتمأل ىحصن

 : ؟'مه ءارو نم امه هل اهبوانتو همومهو

 ىداوب ٌرورسلاو ٍداوب ادَمَق هنو مغرب مٌمومحلا فل

 ىدانم ليحرلاب ىداني ىتح  ةةدلب ىف بكر ٌرقتت ال

 ٍدادبتساب ناقثدحلا اهب ىمري 2بعال ىرهدو ةرك ىننأكو

 داعمو بعال ىمرأ رصطهدلاو ىنبيصيل اهب لب ىب اهبيصيل

 (داسالا اذب ىربص نم لاتيل ىقتري اال ىقترا امهم هبكل

 ىداون ىكذ الب ىتفل ىمزع ١ بِشُي ملف بوطخلاب ىسأر باش نإ

 ةمكحت نم هنولقني هُراسْور اكو « ةيعرشلا ماحملا ىف ابتاك فُظُو دق ؛يسح خيشلا ناكو

 ؛ هفلاتو اهفلأي مومهلل ابرت - فظوت ذنم - ميبصأ هنإ لوقي وهو . نادوسلا ءامنأ ىف ىرخأ ىلإ

 « هتفيظو ىف هتالقنت ةرثك نم وكشيو . رخآ داوب رورسلاو داوب ادغ امنأكو « رورسلا هقرافو

 اهب بعلي ةرك حبصأ امنأكو « ىرخأ ةدلب ىلإ اهتحرابمب رمّري ىتح ةدلب ىف رقعسي داكي الذ

 بعال ىمرأ رهدلاو « اهب ىنبيصيل لب ٠ ىب اهبيصيل ثادحألاو بئاونلاب ىمريو كامزلا

 باش ول ىتحو « ىربص نم لاني نلف اًراهن وأ اليل ىنامر امهمو عنص امهم هنكلو « داعُمو

 وكشي ةديصف هلو . ىكذلا ىداوف الو ىوقلا ىمزع بيشي نلف بوطح- نم ىب لزني امل ىسأر

 : "'هيترمل ابطاخم لوقي اهيفو « ارخاس ليكضلا هبترم نم اهيف

 ذأرلا ليف نع ترصق ك ارأ ىلام ىهترأ

 دادشلا نحنا لزاوت كل يلإ وكشأ هآ كوكشأ

 داوّسلا نيع هئضايبو ”ضييأ لاخن بَيحلا

 ةلداهسلا لوط ىتّضمأو ىنّرع اًريص حمر نإ

 دابعلا نم ءايحلا هنع در اضرق تمر وأ

 دادملاب ىلاعملا اوبلط ألا ظح اذكو وأ

كشي مأ هوكشيأ ىردي الو « بولطملا دارملا لينل هيففكي ال هنأ هبترلل ركذي وهو
 لزتي ام هيلإ و

 ىف هنكل رهاظلا ىف ضايب وهو دوقن ىأ هيف سيبل ضيبأ لاخ هبيجف « باعصلا نححأ نم هب

 ىلدر ضرق ىف تركف وأ « هعطتسأ لو ىنزع اربص تبلط نإو « داوسلا نم دشأ هتقيقح

 108 يصالرلا ارش مو 0 سل
 . ىنملا : ىنضمأ . ىنرهق : ىنرع (4) . هب مومحلا لوزن ديرير اليل ريا : داسالا م
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 ؛ هتعأل فينعلا دقتلا ءارعش دحأ انبلا هللا دبع خيشلل مجرتنل فقوتنو . سانلا نم هبلط نع ءايحلا
 . نمزلا نم ىوكشلاو فينعلا دقنلا ىف كراشملا رداقلا دبع. حلاصلو

 انبلا )هللا دبع خيشلا

 ةنس هب قزر « حيدملا ءارعش نيب هل مجرتملا انبلا رمع دمحم خيشلا رعاشلا لجن وه

 ؛ ةيلوألا ةعافر ةسردم ىف مظتنا مث « هتيب ىف ميركلا نارقلا ظفحو م 1861/مه 4
 اسردم لغتشاو ١91١17 ةنس هيف جرخنو نودرغ ةيلك ىف نيملعملا مسقب قحتلاف اهيف جرختو
 رخآ م : هناويد ققحم كلملا لع ذاتسألا لوقيو . نامرد مأ ةسردم ىف لمع مث ةرتف ةيلكلاب
 ةيرعشلا هبكلم تحتفت دقو . 6 ايلعلا سرادملا ىف ةيبرعلا ةغللا ةبعش سيئر ناك هنأ هدهع

 نمحرلا ديع هللا دبعو ىسابعلا ديعس دمحم امه رعشلا ىف نيملع عم همسا قلأت ام ناعرسو ( ةركبم
 ١ ىلاحلا ثرفلا ٠ نم لوألا فصتنلا ف ىلادوسلا رعشلا ف ةذ'الغلا مشستو ذاذفأ ءارعش مهو

 نعو. .٠ رصعلا لح عب ليزا 0 رق دلو هل نأ عم الا 0 دي عيش عئصتس كلذك

 (؟9هتديصق عاربلا تائفن هباتك ىف ميحرلا دبع دمحمو نادوسلا. ءارعش بحاص هل هدشنأ ام عورأ
 سار ةليل لهأ ىدذلا لالحلا ةبطاخسم 7 ىو 6 اهترهش تود ىتلا ةيوينلا ةرجشأ ىركذ ىف

 ىنيفشَي كم اثيدح نإف ثْدَح نيدلا وأ ايندلا نع لالحلا اذاي
 ىنيكبت رصعلا اذه راسبخأ نإف ىنكحضتل ىلوألا ِرْصْعَألا رع ربح

 نادوسلا ءازإ اهمالا نم هسفن ىههشي ىتح ايئدلا وأ نيدلا نع هن لع نأ لالحلا لاسي وهو

 . هئانبأو نادوسلا رابخأ نم ةيك بلا ةمولكملا 07 لع رورسلا لحدي ىتحو (« هلاوحأو ةيعشض و

 دادغبو قسمدو قورافلا رم و ملسو هيلع هلل لص لوسرلا ةريس نيينادوسلا راصبأ مامأ مفريو

 رهظيو ( دوعي مهن ر يس نه أكيش لعل اميظع |دجم ةبورعلاو مالسدإل اوحاتإ نيذلا امهئاقلحو

 بعشلا ىلإ براطخلاب هدححتنو ( دحملا اذه نم اًئيش ةماع ةيبرعلا ةمالل وأ ةينادوسلا ةمآلل ققحي نم

 ىف ةينطولا ءارعش باتك ىف اضيأ ةديصقلا رظنا (9) >> روتكدلل نادوسلا ىف ثيدحلا رعشلا باتكو ١؟5ص
 . 54/١ تناويدلاو 4١" ص تادولا ةفلتخنم عضاوم ىفو 5١ ص شوشلا ميهاربإ دمحم
 حضاوم ىف نادوسلا ىف ةيبرعلا ةقاقثلا خيرات باتكو
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 ىنمتيو 6 همالزع هوعدوأ ربقل ىبوطو م هلضاوف ءاصحإ

 ىف املاعو ةقيرط خيش ناكو - م 50 ١7١14 ةنس ىفوتملا ىولعلا دمحم لوقيو . عئار
 : ؟؟9الئاق ىولعلا ظفاحلا ادمحم خيشلا ايثار - ةغالبلاو ةيبرعلاو هقفلا

 دهسم باصملاو كتوفج ترهس
 ممتم دعي « ءاسنخلا كل ْتثَرو

 ةمدص ىداوف تمدّص ةبيصمل

 اهنأاك دودخلا ىلع عومدلا ىرجو
 امنأكو امل ىدبك تعّدصتو

 هنإف هيلع ىّجش تيكب اذإو

 (0نمرألا ميلسلا كتليلل ىثري

 اديرأ قراف موي كيبل ىثدد

 ُدَمْصَت اهنم فّرَجلا تانب تداك

 3كبتم هكليم نم ىرج مظن

 دقوم قيرح اهنم ىجناوجب
 60 دفح عوسمج هبدنتو ىكبت

 تيب وهو « اريق هل هردص ناك ول نأ

 دري دجهتلاو ىكيي موصلاو هراهنو هلي هيلع ىكبو

 ةابسسيو ءاشي ام مكريف اهيف هبر دبعي ناك عاقب تكبو

 ىف عجفت لكو بدن لك امناكو , باصملا عمس نيح نفج هل ضمغي مل هنإ لوقي وهو
 ممتم بدنو « رخص اهيخأ ىلع ءاسنخلا عجفت نأكو :تارم غدُل هنأكل ىتح « هيف ناك تيم
 تلزن ىتلا ةبيصملل راح اءاثر ناك كلذ لك «دبرأ هيخأل ديبل ءاكيو « ةريون نب كلام هيحخأل
 تدديت « ىكللس اهناك هد ودحخ لع هعومد ترجو ىكلعصت اهنم هواعمأ تدأك ةمدص هتملصو هب

 هلوح نم عومجلا نإ لوقيو . دقوم قيرح هحناوج ىف امنأكو « هدبك تققشتو « هتاّبح

 ءىش لك نأ ركذي رمتسيو « اليل هدجهتو اراهن هموصو « هراهنو هليل هيلع ىكييو « هيكبت
 نيمرحلا عاقيو فحصملاو ةاودلاو مالقألاو بتكلاو هدجسمو هءوضوو هتالص هيكبت « هيكي
 مكرو اهيف هبر دبع هنإ - ريخألا تيبلا ىف م - لوقي مث « اناكم اناكم اهددعيو ةرهاطلا
 : ؟)ادشنم لاف دولوم خيشلا ىثري ىولعلا ىدمحم نب ودمحمو . ةعيدب ةبثرملاو . اليوط هل دجسو

 دورولا ّمتَح نونللا درو نإ اخ ليث دولخلا ىجارل ام
 هيما ٠١ تاّغم هس أ خيشلاو ةايحا بيطتأ

 دوحولا .نيع ناسنإ ىَلوت ذإ "ل رابطصا نم 2 نإ
 ديرُم لك هويتي لع ذ
 صيوع ملع باب دس 3
 نأ ىلإ ٌعورملاو لصألا مَع

 )١( ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا 3١١ .
 ) )1دمرلا هنيع باصأ نم : دمرألا . غودلملا : ميلسلا .

 دفح ف ٠ ةلشاح .

 )ديم لك ٌبفي ةمجح نم

 هدا هةبأي ماقفم ناك

 ديزم نم ىغتبي ملعلا ىف سيل

 . 115 ص ايناتيروم ىف ءارعشلاو رعشلا 0غ

 . ناطيش : ديرم (0)



 ةينيدلا مهتابجاو اودّويو « دسافملاو ىهالملا نع اوفرصنيو « ملعلاو فرشلاو ءالعلا نم ةميركلا
 هبجاوب ىنغ لك رعشي ىتحو « ةميرك ةزيزع بعشلا ةايح حبصت ىتح « نئسلاو ضورفلا نم
 ىنادوس ضيبيقني ال ىت ىتحو « هتمأل هبجاوب همايق نع ىوقلا دعقي ال ىتحو « ريقفلا هيخأ نوع نم
 باتك بحاص هل دشنيو . ريخلاب ةينادوسلا ةمآلا للع دوعي ام لك ىف ديدسلا هيأآر كايب نع

 اهراهدزا ضرعي.اهيف وهو « ةيبرعلا ةغللا ىلع ةعمد : ناونعب ةليوط ''0ةديصق نادوسلا ىف رعشلا
 مونلا نم اهءانبأ باصأ ام ىلإ كلذ دريو « ديدش ميض نم رضاحلا رصعلا ىف هيلإ تراص ام ىلع هليوعو اهئاكب ىف ليطيو « ةيضاملا روصعلا ىف اهتالجرو نيهبانلا اهءارعشو اهءاماعو
 : لوقي «٠ تاوغملاو

 كايازم ىهبأ تبلتساف ركيلع تن نيح مايألا ىلع ىبتع تلطأ
 كاياجس اومان امب تلاحف اومات رفن مهنإ تلاقل تباجأ ولو
 كاتكس هيف تلاطف ناوطلا اوض دق كموق نإ تلاقل تباجأ ولو
 كايمم نوكلا ٌرَسو ةايملا حور ةرضان كيف تداعل كورذق ول

 اهيلع تنج امل مايألا ىلع هباتع لاطأ هنإ هتديصق ىف اهيكيي ىتلا ةيبرعلا ةغلل لوقي وهو
 اومان اهءانبأ نأب تللعتل ةمهتلا هذه ىلع تباجأ ول مايألا نإ لوقيو « ةعئارلا اهتغالب اهتبلسو
 هل اهانكس لاطف « ناوحلا اوضر ههنأب تللعتل لب « ةيئايبلا اهتعور تريغتف اهب ضوهنلا ىلع
 « ةرضان اهمسج فاطعأ ىف ةايحخأ حور تداعل اهردق قح انرصع ىف هور ولو © مهعم
 مونلاب مهتعنيف ؛ ةيبرعلاب ضوهنلل هموق ريثتسي كلذب رعاشلاو . ةايحلا ىلإ اهت مدوع نوكلا سو

 رعاشللو . ءاهبو قنورو راهدزا نم نكمي ام لك ةيبرعلل اوققحيو ابضغ اوروثي ىك كاوخناو
 ' كس ىعامتجا رعش اضيأ هلو « ىريصوبلا ةدرب اهيف رطش ةليوط ةيوبن اهنم ةددعتم تايوبت
 رداقلا لبيع (')1 اص

 نيرصاملا ادخل عار لا ا ةبلك ىف سرد هنأ ريغ « هتأشنا نع ائيش فرع ال

 ىفطصم ذاتسألا الا لوقيو . شيعلا د دكت 3 نم ىلا مق ار ىف | امئاد د ناك هنإ 0 دبع

00 
 ص شوشلا ميهاربإ دمحم روتكدلل نادوسلا ىف ثيدحلا . 45/١ انيلا ناويد ىف ةديصقلا رظنا )١(

 نادوسلا ىف ىنطولا لاضتلا ىف بدألا رود باتكو 1١1١6 تاثفقن ةرعشو رداقللا كليخ اص ةمج رت ىف رطب رلعأ 50

 , 7١ ص ءامسألا بيط ىفطصا رعشلاو « ١577 ص نادوسلا ءارعشو . 1357 ص عاريلا

 ما



 . هتيرح هيلإ تِّدرُف هتءارب تتبثو « كانه ىرصملا شيجلا رادرسو نادوسلا مكاح : كاتس ىلريسلا
 ىف هلوق لوألا عونلا نمو « نمزلا نم ةخراص ىوكشو هتمأل نينع دقن نيب عزوتي هرعشو
 : نادوسلا لهأ : هم وق

 دوه ٍةهمُأ نيب دوه مايفك مهرودص نيب لضفلا ٌمايق موق
 ()دوملجلا نم اوذق امنأكف مهيشب 1 غمب _ نورعش ا

 ٍدومجو ةلفغب تبسك اذام 0 لاطو تلفغ ةمأ اي

 هلثمف مهنيب هرامث لضفلا ىلوي نأ نكمي ال هموق نإ لوقيف هئم ال هتراثتسا ىف غلاب وهو

 نم اوقلخ امناكو ع نأوه نم مهب لح امب روعش ىأ نورعشي ال هموق ىف دوه لثمك مهيف

 ناك امهم ديدنت ىاب نولفحي الو نونيلب الف مه امأ نيلي ام ةراجحلاو رخصلا نمو « رخص

 امل اتعان ايضاغ اًرِجَض هتمأب فتهيو « الالغأو ٌءاَقش انايند اولاحأ مهنإ لوقيو « افينع اديدش

 هنإو «٠ بوطخلاو ثراوكلا نم هب لرني امو نمزلا نم وكشي ناك امئادو . دومجلاو ةلفغلاب

 ىقلم اهل ارفع تب اًمومه هيلإ 2ىكتشاف اوم وأ نيم له الأ

 نأتلا نسمي لو عبسي ملف مصأ ضرعم ىنع رهو وكشأ رعثلا ىلإ

 ىق ام سوي ايو ىسقأ ام ”هد اي هفيس ٌرَهْشيف املس هلأسأو
 عر 3 م8 م )7 ا 2 /! 8

 ىقسا اَمْفِلَع اذ دعب ىنأ لدعلا امو ةميظع لك كنم الفط تلمحت

 ©9اقنْعلا تراط هب بولطم َدْعُب ايف 2 ىِئدْبَم رّيفأ نأ ىنم بلطتر

 لوقيو « هردص لع ةمئاج تناب الاقث امومه هيلإ ىكتشيل ايساوم وأ هل انيعم ىنمتي وهو

 ىضقيو تماص « قطني الو عمسي ال مصأ هنأك هنع ضرعم رهدلاو « رهدلا ىلإ وكشي هنإ

 ىلا الك أو لالا مآل نم ىف ١ رش ابو« ىضقي ا اف هدير الام لك

 ىذلا بلطلا 0 كلذ نإ لوقيف «ءاجلاو رمألا 0

 : ادشنم رهدلا نم ىوكشلا ىلإ دوعيو . بام ريغ ىلإ ءامثعلا هب تراط

 ) )1١اودق : . ىروطسأ رئاط : : اقنعلا (1) . اوقلخ
 ) )0غدال : صراق .
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 6 مل ىلقع نإ ىمهسم نكتف ة ىنَمَلت ال

 املظ ادمعو رهدلا امم: هريصقت لع رهدلا مو

 ")امتشه ىّتَحو راج الط هرذعأ ال هللو ادبأ
 اممأ تراوو اًسان تعيض ىتلا هاياوز ىفا ىناوطر
 امهت ىوحن هو مكلو أمشتنم ىنجعزأ مكلو

 ىلقع نإف ىنمهتت. م« الو ىنملت ال الئاق سو نم هيلع ام أر دقو هبحاص بطاخي وهو

 ىوط اماط ىتلا ةمللملا هاياوز ىف : ىقاوطو ىتح- ىنصقن لا مملظ املاطف هرذعأ الو

 هو لو ديدشلا ماتا ب لع بصي امب ىنجعزأ مكلو « اممأ ىفخأو اسان

 : ادشنم محل ثدح ام ىنالت ىلإ مهعفدي نأ ديري هموق ىلإ هجتيو . ةلاظ

 كَ # ع 0 ايدهتق ,مضزابآ ىىب اع اولمهأ دق مهنإ ؟ ىموقل
 امدق اولزف ايأر اوفعض مهلإ مهيلع سايلا بلغ

 اوشيعتل متقلخ ام  مكنإ اوقيفا ىموق ىنب اي

 امسقتم افلتخسم مكيار ىرأ يىنا يىتنزحي دقلو
 اممألا اوراجو ايلعلا اوبلطاو -مك هللا رفغي - اوقيفأف

 نم سيلا مع بلغوا ُ د معربا | هداش م اولمأ مم ىلدل كاسند 34 لءاستي و

 ارقي ء اعيش مكماسقتاو مكتقرف ىتزحتل هلو . 0 كي كس اسغ اوشيعلا معقل ان
 ةلماعلا اهتايح ىف ةضهانلا مألا اوراجو 4 دجملاو ءايلعلا اوبلطاو اودحتاو ليقثلا ما ]ده ص

 . ةطيشنلا

 فوصتلا ءارعف
 ىف ىنسلا فوصتلا قرط ترهظ نإ ذم :م ىبرعلا ملاعلا ىف ارشتنم اعئاش فوصتلا تاك

 ناكو « كلذ دعب قرطلا كلت رثاكتت تدذخأو ع ىداليملا رشع ىناثلا /ىرجملا سداسلا نرقلا
 ةصاخلا ايالخلا ءانب هيف رثك ذإ ؛ ىرجطلا رشاعلا نرقلا ذنم نادوسلا ىف فوصتلا مدعي نإ ايعيبط
 رداقلا دبع دادغبي اهسسا ىتلا ةيرداقلا : نيتقيرطلا ةاعد ةصاخو فروصتلا ةاعد رثكو ةيفوصلاب

 )١( صقن : مح .
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 رصمي ىفوتلا ىسنوتلا ىلذاشلا نسحلا ىب آل ةيلذاشلاو م ١١"هراه ه١ ةئس ىفوتملا ىناليجلا
 نادوسلا ىلإ ةيرداقلا ةقيرطلا لخدأ ىذلا نإ - اتفلسأ آ - لاقيو م ١؟هم/ه "ه5 ةئس
 رشاعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف نادوسلا لزن ذإ . ىدادغبلا ىراهبلا نيدلا جات خيشلا
 ةقيرطلا ةيرداقلا ةيفوصلا ةقيرطلا بناجب تعاشو ؛ هعابتأ رثكو ةقيرطلا كلت ىلإ اعدو ىرجملا

 ةبراخملا ضعب قيرط نع نادوسلاب لوزتلا ىف ةيرداقلا ةقيرطلا تقبس اهنأ وديو « ةيلذاشلا

 تنفلأو « اديدش اعويش اهب ةعئاش تناك ا قيرط نع اضيأو ونرب قيرطو هيف نيلزانلا
 نادوسلا ىف نكي ىل هنأ ناسنالا ىلإ ليخيو . رمادلا ةنيدم ىف امهم اعرف اهل بيذاجملا ةرسأ
 كلت نع ثيدحلا ىف انضنأ دقو . نيتقيرطلا ىدحإ ىلإ بستني الإ جنوفلا رصع لاوط لح

 دقو « هيف ةيفوصلا ةعزنلا عاستا نع اضيأو . ىنادوسلا عمتجملل انضرع ردص ىف نيتقيرطلا
 لوقيو © ةرحخخألا عاتن اراظتنا ايندلا عاتم ضفرو فشقتلاو دهزلا ىلإ ةعسأو ةوعد مهوارعش اعد

 : ©!انفاسأ م جنوفلا رصعب ىفوتملاو هركذ راما كوتكت حرف خيشلا

 رنيحلاو تقولا ىف اهتزر أ ىتأي رحج ىف ضرألا قيمع ىغ ةدود 1
 نيملا دهرخلاب ْرْمَت رامغلا نع -تجتن امو ىّرقتلاو ملعلا مرلا هلأ
 (0) نحل . اسود عاب امنأك اهب رعتساو أامندب ائيد عاب م

 ىنيورت لل ليلق نم ةعرجو ىنعبشت رب ماعط نم ةمقلو
 ىنوسكت تشع وأ ىتنتفكت تم نإ ىنرتست بولا ليلق نم ةعطقو

 ىوقتلا مزلاو قزر بلجل امه لمحت الف ضرألا قامعا ىف دودلا ىتح هقلخ لك قزري هللاف

 عاتمب ةرخآلا عاتم عيب نم ىقشأ امو « نويعلا تالئمج روحلاب ةرحخآلا ىف رفظت كبر ةدابعو
 عبشت حمقلا زمخ نم ةمقل نإ ؟ ايندلا عاتم امو منهج ايدو نم داوب اسودرف عيبي هن ايندلا

 عهتنفك تام نإ ؛ همسج رتست شامق نم ةعطق هيفكتو « ءأملا ليلق نم ةعرج هيورتو رعاشلا

 اهتايبأ مهخ ةديصق ئريبلالا قحسإ ىبأ دهازلل نأ سلدنألا باتك ىف انب ٌرمو . هتسك شاع نإو
 اهمتخ ةعوطقم مظنف ؛ عينصلا اذه ىف هيكاحي نا ىار اينادوس ايفوص نا ودبيو . ةلالجلا ظفلب

 : ©)هلوق لثم نم هتاقبط ىف هللا فيض دو اهدشنا ةلالجلا ظفلب

 : ست ىبسح لاح لك ىف لوقا ةبئان لك ىن ع ل هللا

 ب اب دل ا يمل ىفو ول ىف تنأ ىتم لإ

 ١58 ص هلا فيض در تاقيط () . 75١ ص نادوسلا ءارعش (1)

 . منهج ّّىش دأو : نيجس (؟)
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 هسفن بطاخيو « هللا ىبسح لاق ةثراك هب تلزن املكو . ةبئان لك ىف ةدع هللا ذختي وهو
 نابيقرلا ناكلملا اهبتك ذإ هبونذ لك ملعي ىذلا هللا ىوقت نع افرصنم ومو بعل ىف وه ىتم ىلإ

 ىلإ بعللاو وهللا نع فارصنالاو هبر ىوقت ىلإ عوجرلا ىلع هسفن ثحتسي هناكو « هيلع
 « كاسنلا دئاصقل تاضراعملا هذه لثم جنوفلا رصع ىف ةفوصتملا دنع رثكتو . ةدابعلاو كسنلا

 ىفوصلا خيشلا ةضراعم كلذ نم « ةيفوصلا هدئاصق ضعب ىف ىرصملا ضرافلا نبا اوضراع دقو
 : 2)الئاق ةروهشملا هتيئاتل ىسوم

 فجري مهيلإ ٌراتسأ كتهت مهمسا ركذ اذإ موق ىلع ٌمالس
 ةولخب ىسولج وأ ىمايق ثقوب 2 ىقلاخ وحن نم ٌراونألا تآلالت

 لاح لك ىلع اهنكلو « ةيفوصلا ىناعملاو ةغايصلا ةعور ىف ضرافلا نيا ةيئات قحلت ال ىهو
 تاذلا ىف ءانفلاو دوهشلا رون ىف اهسمغي مل نإو ىسوم خيشلا دنع ةيوق ةيفوص ةعزن ىلع لدت
 هدشنأ ام كلذ مم « اليوط ةيفوصلا ةمئأل تايبألا ريطشت رمتساو . ضرافلا نبا لثم ةيلعلا
 نبال تايبآأ ضعبل ىنادوسلا ىماشلا ىلع ريطشت نم نادوسلا ىف ءارعشلا باتك بحاص
 : هلوق اهتم ء« ضرافلا

 ىماليإ) ىمالو ىمسج لوحن ( ٌمكدنع بحلا ىف ىتلزنم ناك نإ )
 ( ىمايأ تْعّيِض دقف تيأر دق ام ١) تقهز ىتلا ىحور ازج نوكي نأ وأ

 ىماوقأ ا ىماقم تكرت ىتح ١) انمز اهب ىحفور ترفظ ةينمأ (
 ( مالحا ثاغْضا اهبسحأ َعوِيلاو ) ثتلخف تلح ذإ وص مايأب تناك

 نوكي وأ « ةلصتم مالاو لوحن نع ديزت ال ىملإلا بحلا ىف ىتلزنم تناك نإ لوقي وهو
 اتمز ىحور اهب تزاف ةينمأل اهنإو . ىمايأ تعيض دقف موقلحلا تغلب ىتلا ىحور ءازج اذكه
 اهبسحأ مويلاو تضم ةولح امايأ « ةءانهو وفص مايأ همايأ تناك نمز وهو « ىموق تيسن ىتح
 : ©0هبرل التبتم ىسابعلا ديعس دمحم خيشلا لوقيو . مالحا ثاغضأ

 ىزفم بئاوثلا نم تنأ بر اي  ىنلوتف ىتيامح تنأ بر اب
 عوز فراعملا رون ىنطاببو بفراوعي - ىرهاظ نيزو - ىل دج
 ىعجوتو ىتْلذ محراو كادنل ىبلطتو , ىتتاف ةياكش لبقاو

 معسوألا باحٌرلا ىمحب ذئال انأ هّيونذ هتقثوأ ٍءوس نبع انأ

 ©0ىعترم ٌرقفأو « ىوقا امف ىِرْهظ تلقثأ بونذ نم ىل نكت مل نإ

 ناويدو ها” ص ىماس هللا دبع دمحأ روتكدلل ىساعلا 2 ةفاتثلا خيراتو ١54 ص هللا فيض دو تاقبط )١(
 . ىساجعلا . ١59١ ص نادوسلا ىف ةييرعلا
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 ىل دج ىننغأف بئاونلا نم ىتجلم تنأو « ىنماف ىتيامح تنأ الئاق هبر ىلإ عرضي وهو
 كمركل ىتجاح ىوكش ْلَبقاو « فراعملا رون ىلئاخدب عدوأو « ىرهاظ هب نّيزأ كنم ناسحاإب

 ىمحن ذئال انأو نينذملا كدايع نم عوس لبع ىلإ ُ كتفآرل ىعجونو ىلذ محرأو 1 ضايفلا

 : ")هل وق اهلهتسا ةديصقب ةروهشملا ضراغلا نبأ ةيئاي بوذجملا رهاطلا دمحم خيشلا ضراعو

 ىو # م82 ِ : ٠ ءا

 ىرغصا لب ىتجهم اهنم ىحن ةدوع نم له فيطلا يف ىرئاز
 ىفوصلا لبشلل نيتيبل سيمخت ىسابعلا ديعس دمحم خيشللو . ناسللاو بلقلا : نارغصألاو

 : طمدلا اذه لع

 ىجرس ىجدلا ىف متنأو ىذالم متنا جرح نم كاذ ىف لهو تنا ىاوه

 ىجّجح مكبح ىف تيوق ةداس ا

 ( ىلاصقنتو ىبيع ىلع ىنولبقتو  ىجوع اوحلصت ىتح بابلا حربا ال )
 ص ٠ كَ . - #7 98

 ىفو نينعاظلا عوربر دهعب ىعمد 2 يفنُش ىف ىحلا ةارّس ايمكب ىبلق

 بفنذ مكل ص لع افطع هللاب

 ( ىنايصعل وجرا نمف متيبا نإو يفرش ايو ىزع ايف متيضر نإف ١

 اعراب ناك ذإ « ةقدب ىلبشلا ىتيب ىف ةلخادتم ةتسلا ىسابعلا روطشو « مكحم سيمختلاو
0 

 . ةتايبأو هرعش عوص 8

 ةيوبنلا حئادملا ءارعش

 ىف ءارعشلا لثم كلذ ىف مهلثم « ِهتْيَع لوسرلا حئادمب نادوسلا ءارعش نم نوريثك ىنغت

 دقو . هعروو هبرل هتدابعو هاوقت ىف ملسم لكل عيفرلا لثملا وه ذإ « ىيرعلا نطولا نادلب عيمج

 ىتح ىداليملا رشع عساتلا/ىرجحلا رشع ثلاثلا نرقلا ذنم نادوسلاب رثاكنت حئادملا هذه تذخأ

 روبلا 2 هنأويدو ىنغ ريما نامثع دمحم 0 ىوبنلا ميدملا ىف ةلماك نيواود ءارعشلا صعب مظنيل

 خيشلاو « دما ضاير د : هناريدو سيردإ نب دمحأ ديسلاو « قادصملا ىبنلا حدم ىف قارب

 خيشلا دنع ىقتلنو . « ىفطصملا يدم ىف افصلا ضور هم : هناويدو مشاه دمحأ مساقلا ىْب

 ميركلا نارقلا روسب اهيف ىّرو ةيوبن ةحدمب م 1880هه ١05 ةنس ىفوخملا ريرضلا نيمألا

 )١( ص تادوسلا ىف ةيبرعلا ةفاقثلا خيرات ١5١ .
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 5 سلدنألا نع انباجكي هتمجرت ىف ةعطق اهنم اندشنأ ع ىسلدنألا رباج نبال ةيوبن ةحدم رارغ ىلع

 :٠ (!) وتد دم حتاوف ىف ريرضلا نيمألا خيشلا لوقيو

 دلو ىفطصلما لثمك ءاسنلل أم

 ةرفاو لافنألاو كسملا هفارعأ

 ىده دوه مث سنأ سنويل هب

 القعلاو ماعنألا ةدئام هنم ذإ
 ©0الجولا بهذت ىك ةبوت هب نا
 المك هلجأ نم هنسح ٌفسويو

 فارعألا روسو لوألا تيبلا ىف ماعنألاو ةدئاماو ءاسنلا روس بيترتلاب ركذت تايبألاو

 ةروسلا مساو « ثلاثلا تيبلا ىف فسويو دوهو سنوي روسو ىناثلا تيبلا ىف ةبوتلاو لافنألاو
 امسا امهو « اياطعلا لافتألاو فورعملا ىنعمب فرع عمج فارعألاو « تيبلا ىف هانعمب محتلي
 لوسرلا ىلع ةالصلاب ةديصقلا متخيو . فحصملا بيترتب روسلا ىلاوتتو : ماعنألا دعب نيتروسلا

 ةعيدب ةيوبن ةحدم ىرذعلا لزغلا ءارعش ىف هل مجرتملا مشاه دمحأ مساقلا ىبأ خيشللو . هيَ
 . ©هيف لرقي

 يب يت و ص ع ري ع _ 5 هلا ع

 برقتي هحيدمب نم قحاو ل سرم مركا تنالو دمحتا

 ةمحر الإ تنأ اه ٌدمحمأ

 ايو رّمضم نم مشا ىلاوعلا نب اي
 ركلا  لسرلا متاخ أي ىديس اي

 تهونو باتكلا تايا كلتحدم

 هدَح ةياغ تنأف لامكلا لك

 71 7 لا ّ ديك

 ابسسلي ريت ل كلل « ةراشبو

 بحرألا ءانيلا كل دوجولا ريم

 برهملاو اجتلملا كيلإ نمو م
 بّجحت كريغ كْرَذ نع لئاضفب
 برقتم هتلن دق ام لان ام

 « هبر ىلإ هحيدمب ملسملا برقتي لسرم قحأ هنإ الئاق لوسرلا بطاخي مساقلا وبأ خيشلاو
 © رم نم ماظعلا ةداسلا نبا هنإ « ريخ لك بسني هيلإو « هدابعل ىرشيو ةمح , هلسرا كلف و

 هنإ « هريغ نود لئاضفب هل تهونو ( ميظع قلخ لعل كناو ) لثمب نارقلا تايا هتحددم دقو

 مجرتي ىلو ةعيدب ةحدملاو . هلضف نم لان ام هبر نم دحأ لتي لو « هاهتتمو هتياغو لامكلا نيع
 هل نأ عم ةحدملا هذه ىوس نادوسلا ءارعش بحاص هل دشني ملو عاريلا تائفن بحاص هل
 هرصاعي ناكو . انفلسأ آك « ىفطصملا حدم ىف افصلا ضور ه مساب ةيوبن حئادم هعيمج اناويد

 "5 8 ص نادولا ءارعش (1)

 فوخلا : لجولا (0)
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 هل درفنسو « ةيوبن حئادم ثالث نادوسلا ىف ءارعشلا بحاص هل دشناو ىرهزألا رمع خيشلا

 : ؟امهادحإ ىف لوقي ناتيوبن ناتحدم مشاه ميهاربإ خيشللو . ةمجرت

 داجو ّىده دالبلا الم ىذلا دمحم اذه

 دادسللو ميقتسملا قيرطلل لصوملا وو

 داهجلل ضرحملو رذحملاو رشيلا وهو

 ذاعملاو ةمايقلا ىف ةم الّسسلل لّصوملا وهو
 دان لك ىف هعاذأو هرسكذ ىلغا هّللاو

 قيرطل لصوملا وهو « ضيفيو دوجي لازامو دالبلا الم هيي دمحم ىده نإ لوقي وهو

 هياذع نم رذحملاو هللا ميعنب رشبللا وهو « دادسلاو دشرلا قيرط « ةرخآلاو ايندلا ىف ةداعسل
 ةايحلا ىفو ةمايقلا موي ةمالسلاو نمألل لصوملا وه وهو 3 هليبس 2 داهجلل ضرخار ةميحجو

 هللا دبع خيشلا اناقليو . نيعمجأ ىانلا نيب دان لك ىف هرشنو عمركذ هللا لعأ دقو « ةرخألا

 ىوبتلا داليملا ةليلب لافتحالا ىف مشاه نامثع لوقيو . ليلق امع هل مجرتنسو « نمحرلا دبع

 : ')ادشنم م ١19471/ه ١808 ةنس

 مايألا ىهدزَت كموي نسحتو ماوعألا رخشت كركذ لالجب

 مامت ىبنلا نم هيلع رون ارخفم كبْسَح داليما ةليل ب

 هالسالا قرشأو نيململاب 7 رهزأو ايندلا هب توءاض
 ماقم قابطلا عبسلا ىلع هلو ىلا ءىطو نم ريخ َدمحأب افرش

 0 ا الو بوعشلا كلت >تدتدا ال مسا مب اي ل

 ايندلا ب تءاضأ . يس رون نم هدلوم يف لوسي قفار ا ةمظعو رو اذفم كبسحو

 تاومسلا ق قوف أمام جار 7 هل حاتأو هةبر هب كعجص كفو ىدلا ءىطو لأسنإ ريح ميظعلا

 ىحيبو . ماظن الو مكح الو كلم امل ماقتسا الو ةيمالسالا بوعشلا تدعضهأ ام هالولو َ عبسلا

 دوعيو .٠ لذاختلا سس هيوعشو هماوقأ باصأ امو ةرضاحسو هيام ناب انرامم مالسالا هدد لس ىف

 5 داقحاو ءادع نم مهني مع امو نيملسملاو مالسالا ايكاب ةينأث ةديصق ىف ىرجملا ماعلا ةيحل ىلإ

. )١( .. 

 )فعهيو .

 . 88١3 ص نادوسلا ءارعش (م) . ه4 ص نادوسلا ءارعش (1)

 . 7١7 ص نادوسلا ءارعش (؟)
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 انسان ىحبت ماللسإلا ةلم تدغ

 اهبابشو اهمايأ ىلع حوت
 اهقْحَّسل اًديك ٌءادعألا لمع دقل

 اهدجم َنانِإ قيدصلا تركذت
 ةرسح بلقلا عطقيي توصب ىدانت

 عا ةطيسبلا ثوف نكي / نك

 مسقم بهن : موسقلا ند 0. ىف 7

 ةيضاملا اهمايأ ىلع حونت 0 ملسم 05 قوف قبب مل نأك « ةرسحتم ىكبت مالسالا ةلمو

 ءال ديكلا لع اهوادعأ عمتجأ دف « مزمز ركبو مارحلا دجسملا اذ. ىكيبو ربخلا اهذجم بابشو

 اهتزعو اهدجم لئاوأ ىف ميظعلا قيدصلا ركب ابأ تركذتو . مهنيب مسقم بهن اهرايد كلتو
 نأ لبق ىنك ردأ باطخلا نب رمع قورافلا ةيداتم توزحم توصب لو ءاراردم عمدلا تفرذو

 اهلهتسا ع ةعبدب ةيوبن ةحدم داليملل ١95٠ 7ةئس دولوملا ىشوبلا رثلم خيشللو .ءادعألا ىب كتفي

 ("7دشني و «ةيدمحملا ةعيرشلا ىده ىلع ملعلاو لمعلا ىلإ هعفدي نأ ديري « ىنادوسلا هبعشل فينع دقنب

 نسحلا هرون نم ٌجيهتبم نوكلف ودلوم موي اذه ٌربكأ َهَّلل
 نيزلا عطاس هجوب عربرلا ىلع ةقرشم داليلا ةليل اي تييَح

 نزحلاو مهلل ةبهذم رشبلل ةبلاج داليلا ةليل اي تيّيح
 نصخلا ُسئام تكاحف سوفنلا كيف ةتصقر م داليملا ةلل اي ٍتيِّيَح
 نمتؤم ريح ىركذ ديدجت ارخف انل نإ داليملا ةليل اي يتييح

 | نتا ضراعإ بوك دوجرأ لك هلضاوف َتّمع ىذلا ىبنلا و

 ؛ راونألاو هر نادم ٠ قرشم هجوب ةعيضم ةليل قافألا لع تلاحتسا ىلا ٠ هد اليم ةليل -

 تممع ىذلا ىلا ل  لسرلا ريخ ىركذ ديجمجب ايظع ارا اهيف انل نإو , ةلاجخملا نوصغلا

 . )اتي “١17 ىف ةيوبنلا ةريسلا اهب

 ىرهزألا (؟)رمع خيشلا

 مه 07 ةنس دلو « بلاط ىبأ نب ليقع ةيرذ نم « ىرهزألا هللا دبع نب رمع خيشلا وه

 ىبونج فراطقلا لامعا نم ىفوصلا هوبأ هي قزر م ١91 همه #1“ ةنس ىفرتو م ١1806

 . كتاليسلا مئاد مجسم . ليس : حس )١(

 . 55١ ص تادوسلا ءارعشا 30

 . ١7/5 ص عاريلا تاتقن بحاص ةيزمهلا هذه دشنا (9

 هحئادمو ىرهزأالا رمع خيشلا ةمحرت ىف رظنا (؟4)

 مجارو ١15 ص نادوسلا ىف ءارعشلا ياك ةيوبلا

 . اهدعي امو ٠" ص تنادوسلا ىف ةيئطولا
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 ويش ىلع سرد هظفح دعبو : ميركلا نارقلا ظففحف 2 هوبأ هب ىنعو « لينلا دفار ةربطع رهن

 تاقلح ىلإ فلتخاو ةرهاقلا ىلإ لحر نيرشعلا نس ىفو . ةيبرعلا ةغللاو هقفلا مولع نيفلتخم

 داعو « ةديج ةفاقث ةيبرعلا مولعو ةينيدلا مولعلا فقث ىتح « ءاش ام اهنم لهني رهزألا خويش

 ةوعدلا دهع ىف ءاضقلا بصنم دلقتو « ةغالبلا مولعو وحنلاو هقفلا سيردتب ىنُع هيفو هنطوم ىلإ

 بحاص هل دشنأو « ديجم ارعاشو اليلج املاع ناكو .هبصتم ىف ىئانثل مكحلا ةلود هترقأو ةيدهملا

 : اديشمو هب اهونم لوسرلا نع لوقي اهادحإ ىفو « ةيوبن حئادم ثالث نادوسلا ىف ءارعشلا

 ةناجوأ ُهسْنِإ اًرط قلخلل رولا ني نم ثدوعبملا ىقتنملا

 هناوعأ الو كِلَم الو كلم مكي ملو ُدوجولا ناك ام هالول

 هتافوط الو ٌحون الو ثيش الو ًالك مدا كي ملو ىتح

 هناليخغ افج ذإ ىرمعل دور مث رأث نم ههاجب ليلخلا جنو

 ءىضتسيو « نجلاو سنإلا نم اعيمج قلخلا ةيادحل ثوعبملا راتخملا هنأب لوسرلا فصي وهو

 دوجولا ناك ام هالول لوقيف « دوجولا ةلع لوسرلا نأو ةيدمحملا ةقيقحلاب هلبق اوهّرن نم عاعشب

 نم ليلخلا ميهاربإ اجن ههاجبو . هنافوطو حون الو ثيش الو مدا ناك الو كولم الو لود الو

 ىسوم هللا ميلك اجن ههاجب : الئاق ةديصقلا ىف ىضميو . امالسو ادرب تلاحتساو دورمن ران

 باجتسا لئملابو « هل باجتساف راحبلا تاملظ ىف هبر نوتلا وذ اعد هعسابو « هناماهو نوعرف نم

 « مدعلا نم ايندلا تجرح ام هالول ىذلا دوجولا ريم وهف « رض نم هي ام هنع فشكو بويأل

 لوقيو « لزألا هلضفيف تازجعم نم مهل ثدح ام لكو مهاهتنمو لسرلاو ءاينألا ًادبم وهو
 : ةليصقلا سفن ىف رمع خيشلا

 ناقرق مهي ىف ىذلا عَمج 1 هل نيلسرلا ٌلاصخ ْتَمِج

 هنأيبز ىدملا قرط نع لض نم ىده مو ءأاسأ نّمع افع دق 5

 هاش كلذ حفصلاو افع دق اب ْوَل طِخَيو هّراد يْكَو ىشمي

 هناكم ُنيكملا وه ماركلا َلُْسَر لا الع نمو قابطلا قوف الع نم اي

 ةتاسنإ لب نوكلا اذه يعاب ادت لْجُم اي نيلقثلا تيس اي

 بتكلا ىف ام لك هنارق عمج اك هل تعمج لسرال ةلضانلا لاصخلا لك نإ لوقي وهو

 هنو ٠ عئارلا هنايبب نيلاض اوناك اسانأ ىده 5و وفعلا ىربكلا هتافص نمو . هلبق ةيوامسلا

 ناكو « هبرث طيخيو هراد سنكي انايحأ ناك هنإ اولاقو ةريسلا باك ىكح م عضاوتلل لاثم

 لسرلا ةاعو عبسلا تاومسلا قوف هجارعم ىف الع هنإ لوقيو ؛ نارفخلاو وفعلاو حفصلا هبُأد

 نوكلا نيع وهو « ةواشغ لكو ادّصلا ولجي هنإو « نجلا نم سنإلا ديس هنإ « مهقوف امسو
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 نييرحخألا نيتحدملا ىف وهو « ثالنلا هجم عورأ ةحدملا هذهو . رصيي هب ىذلا هتاسنإ لب

 . ةريسلا بنتك اهددرت ىتلا لوسرلا تأزجعم تايبب ىنعي

 نمحرلا دبع هللا 2')دبع خيشلا

 ىضاقلا هيبأل م 697١/ه 1١.4 ةئس موطرخلل ةهجاوملا ىتوت ةريزج ىف دلو
 ةيوبن ةحدم انب ترمو اديجم ارعاش ناكو نادوسلا ءاملع خيش ريرضلا نيمألا نب نمحرلا دبع
 م 1١9.7 ماه ١09 ةنس همتأو ميركلا نارقلا ظفحلا ههجوف ( هوبأ هب ىنعو ٠ هل ةعيدب
 هيلع سرد ذإ هتذتاسأ مهأ ناكو « ةنيطقلاو ةلقندو دمح ىلأب ايعرش ايضاق هلقنت ىف مابأ عزلو

 ما9.05 /اه ١817 ةنس نودروغ ةيلكب قحتلاو . مالكلا وأ ديحوتلا ملعو هقفلاو ةيبرعلا
 ةيبرعلا ةغلل اسردم نّيعو م ١91١ / ه ١58 ةئس هيف جرختو . ةاضقلاو نيملعملا مسقي
 ىه امو ةركبم ةيرعشلا هتكلم تحتفتو . ةينادوسلا فراعملا ةراز» ىف ةيوناثلا سرادملاب
 : هل وقي اهلهتسا ةينادوسلا ةعيبطلا فصو ىف ةينون هدئارق نمو ؛ رهتشا ىتح تاوتس لإ

 ناحل ٍرْحِس نم اهرايطأل كو نتف نم نادوسلا ىف ةعيبطلل م

 ملاع ىف هي ولم ةرهش مل تناكو 4 نيرشعلا ترقلا نم لوألا فصتنلا ىف او رصاعت نيينادوسلا

 ىعامتجاو ىنطو رعش اعيمج محو « انبلا هللا دبعو ىسابعلا ديعس دمحمو وه ىنادوسلا رعشلا
 ىف هل » : نادوسلا ءارعش باتك بحاص لوقيو . ةلقتسم ةساردب قيلخ مهنم لكو ع ريثك

 ىف م1917 /ه١14١ ةئس اهاقلأ ةيوبن هل دشنأو « ىلعملا حدقلاو ليوطلا عابلا ةيوبنلا حئادملا
 : لوقي اهيفو « ىوبنلا دلوملا لفح

 ("7ئرفلا رسمألا نتج ام. اذإ ىىلايللا ىلع ريجُي دق ىبن
 ىذبلا لع ناسللا 5 المنمب - ىسفن كتدف -_- ىنلا م كرمعل

 ىيسملل ةمالمللا ىدهم الو ةبوطخ هعزعزت عله الو
 00 ريفهدلا ىداوع دري افوءر هةةاقفرع لق نكلو

 لع ريجي ناكو « ىنغلل ايونعمو ريقفلل ايدام ازنكو لامج هلثامي ال الامج ناك و ىبنلاف

 مو 2 مومدملا ءىدذبلا عم ىتح ناسللا فع ناكو 0 ةريطخلا بوطخلاب تواح أم اذإ ىلايللا

 خيرات باتكو .77”ص ( توري فراعملاراد عبط ) هرعشو نمحرلا دبع هللا ديع خيشلا ةمجرت ىق رظنا )١(
 نيدباع ديجملا ديع روتكدلل نادوسلا ىف ةيبرعلا ةفاقثلا ص تادوسلا ىغ ءارعشلا باتكو ١١5 ص ع اريلا تائفت
 ٠ ميدق نع روشنم نإ ويد هلو (سرهفلا رظنا) فمك روتك دلل كادوبلا ى ثيدحلا رعشلا باتكو ١ رثيااب“

 . رابجلا : ّىتعلا . هبئاون : رهدلا ىداوع (5) دعسوبأ دمحأل نادوسلا ىف ءارعشلاو رعشلا باتكو

 < ةرح



 ( هتءاسأإ لع ءىسملا مولي "ال ىتح سلا قيقر ناكو 1 ةريطخلا بوطخلا هب فصعت اعرج نكي

 ثبلي الو . رابجلا رهدلا ثراوك دري فيك فرعي ناكو « هداّوف َءلم ةمحرلاو ةفأرلا تناكو
 : ميركلا لوسرلا ىف لوقي نأ

 عارم الب دوجولا لصأ رهو
 وعدي ءاحمسلا ةللاب ىتأ

 رهفكم باحس ام مسقأو

 دجنو روغ نم ضرألا ىئري

 رآ باغلاب هل ٌدسُأ ام و

 ىس ةايحلا رس وهو
 ىوسلا ,عرشلاو قالخألا ىلإ

 0 تامسق هقيرب ناك

 1 لاب و ةرجأب

 07 ريشا ةابش تقرب اذإ

 لصألا . لوسرل نأو ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف لوألا تيبلا ىف مهلتسي هللا دبع خيشلاو

 . هنم ةدمتسم نوكلا ىف دوجومل ةايح لكو هتأشن لبق دوجولل لزألا
 : مسفيو ( طيرفت الو هيف طارفإ ال لداع ىوس عرش هعرش نأو حم نيد هنأب فيتحلا

 ىورملا « هئايض ىف * ىم » هجو تامسق هبشي ىذلا هقيربو ةراطما ةرثكل متعملا باحسلا

 لوسرلا نانب نم مركأ باحسلا اذه سيل ةيلاعلا اهتاعفترم وأ اهداجنأو اهنايدو ىف ضرألل
 نم عجشأب نذألا هيود مصي اريئز هبلغ ىف رأزي ىذلا رفتضغلا دسألا سيلو « دوجلاب ةضئافلا
 ىف ءارعشلا باتك بحاص اهنم دشنا ةيلاد ةيوبن ةحدم رعاشللو . برحلا تيمح اذإ لوسرلا

 : ةدلاخلا نارقلا ةزجعم فصو ىف هلوقو ةيلرغلا اهتمدقم نادوسلا

 راينع رابج 7 تدرر اهيف ءارعشلا تراح ىلش
 ديزم نم له ىلا لوفي دانب ٌدحأ اهلي ام ىتم

 ءارعشلا نإ لوقيو . اهظافح ةنسلأ ىف داعت اهنأل ميركلا نارفلا تايا اهب ديري ىناثملاو

 ٍدانب دحأ اهولتي نيحو « هتلاسرو لوسرلل دناعم رابج لك تهئبو ةيغالبلا اهتعور ىف تراح
 . ةزجعملا ةعيفرلا اهتغالبل اهنم ديزملا نوبلطيو سانلا هابتثا اهيلإ دش

 الق ءاجيملا ىف هسنم مجشأ

  )1١متعملا دوسألا : ينكملا . . فيسلا دح : ىرهمسلا ةابش (5)
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 رئازجلا : لوألا هسا

 4-48. م . م ماو م م م اء ار اناث الدق دع اقاثف خيراتلاو ةيفارغجلا : لوألا لصفلا

 ]14 ه6... 6.6 م مر ران هن درعا مدن اةاق دق ءاق د دق اما ءاقاقاقف ةيفارغجلا - ١

 «”9؟ اس ل لس م ل ل كل م م م ع م م ل ع عار اع ع اء امام ع للاو ميدقلا خيراتلا ع

 يا ا ا ا ناسملت -- نويضابالا - ةبلاغألا -- ةالولاو حعفلا - م

 69 مس م م م م لل . دامح ونب - ةيجاهبصلا ةلودلا - ةيديبعلا ةلودلا -

 نيا 4 7 2 2 07 7 3 داولا دبع ونب -- ةيصفحلا ةلودلا - نيدحوملا ةلود - ه

 44 0 ىئامثعلا دهعلا - ؟
 الو حهو ل. ا. اع ا. ا. الام الاء ام ا ءال عاق م اء اقات ىرئازجلا عمتجملا : ىناثلا لصفلا

 نا ا ا ا ا يي ا ل ناكسلا رصانع - ١

 85 . ص مال ماما. مام ءان ا. اف اراده در ف در دق ده ع دف دم دم دعا ع اع حما ةشيعملا - *

 لن 0 ل ا ع ىقيسوملا - هفرلا - ءارثلا ب م

 ند ا ا ع ع ةلزتعملا - ةيرفصلاو ةيضابالا - ةيفتحلاو ةيكلاملا - نيدلا -

 الآ م م م م ل عل م عل م رن را م كم هر مار ام ع ا ءعلاو فوصتلاو دهزلا - ه

 9١١-الالمل ل م ل ل ل ل ل م ل م م ءءء م م لال عال ةفاقثلا : ثلاغلا لصفلا

 ومن - ملعلا رود - نوملعمو مالسالل نورشان نوحتاف : ةيملعلا ةكرحلا - ١

 نإ 0 0 0 ا ا ا ع ا ةيملعلا ةكرخلا

 قش م.م 066 0م م ل م م رن م اء ار مان م فاء عاف نع لالا لئاوألا مولع - ؟

 رك 0 0 ا ا ع ع دقنلاو ةغالبلاو ضورعلاو وحنلاو ةغللا مولع - ٠م

 85 0. م م مالكلاو هففلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع - ؛

 ليي 0 ا يي ا ا ع ع ع ع يا خيراتلا - ه

 التالف مم م ل ءارعشلاو رعشلا طاشن : عبارلا لصفلا

 0 ا ب ب ب رئازجلا برعت - ١



 ل ا ا اي ع ع عي ع ع ع ع ع ع ءارعشلا ةرثك - ؟

 ١١8 0س ل م م ل م م ل من ل م نة اة ل نر اة ال ارب ليجوقلا دمحم . فولخلا

 لا 0 ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ءاجطلاو رخفلا ءارعش - 5

 1484-154 . 6.6.6.0 666 6مم مل ىناثلا ىسوم ومح وبأ : رخفلا ءارعش (1)
 اهم معمل ىسادنملا ديعس « ىترهاتلا دامح نب ركب : ءاجحلا ءارعش (ب)

 184 م0 ىرضحألا نمحرلا دبع : ىميلعتلا رعشلاو ءارعشلا - ه
 فيفا ا ا ا ا ا ل ع ع ءارعشلا نم فئاوط : سماخلا لصفلا

 الآ م ل ىلع نبا « ىسيرألا دمحأ دمحم : لزغلا ءارعش - ١
 رابجلا دبع نب ميهاربإ - ىوارجلا دمحم ني هللا دبع : ةعيبطلا فصو ءارعش - ٠
 لريرو 2 ل ا ا يا ا ا ل ع ا ا ا ىناسملتلا ىجيجفلا

 ليلا 0 ل ا يي يي ىعلقلا دامح نب ىلع نب دمحم : ءاثرلا ءارعش - "

 لا ل ا ل ا يع ا ا ع ا ع فوصتلاو دهزلا ءارعش - #

 20 ا فوصتلاو دهزلا ءارعش ع١

 ٠٠١ ىزاتلا ميهاربإ « ىجرزخلا ميحرلا دبع نب شيعلا وبأ : فوصتلا ءارعش (ب)
 يهل راطعلا هللا دبع نب دمحم : ةيوبنلا حئادملا ءارعش - ه

 لق يلا ا ا اي عي ع ع ع ع ع ع ع ع ع هباتكو رثنلا : سداسلا لصفلا

 33815 ص م ل م م ل لا رار لالا مم هما. اءاق قف عقب اياصولاو بطخلا - ١

 ا« ا لس ل ل ل م ل م ع رع ا. ال افقد م د. دلال عال عاف ةيناويدلا لئاسرلا ل 7

 لل ل م ل لل م م م م نا ءارلاءافدف عاق در اق داق دع اع ماقاف ةيصخشلا لئاسرلا - *

 لإ ا ل ع تاماقملا - ه

 ؟4؟ ةرشحن نب لضفلا وبأ « ىنارهولا «ىملاقلا نمحرلادبع مساقلا وبآ :باتكلا رابك - ه

 ؟ ايل [تش مل لا نر ل ار لالالا. ناعم اع عام عاف خيراتلاو ةيفارغجلا : لوألا لصفلا

 60 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةيفارغجلا - ١

 ؟ هرخ هدا سل عا هل ع ع ع سس هسه أه ف #  ميدعلا خيراتلا ا ١

 ٠ - نييراردملاو ةسرادألا دعب - ةسرادألا -راردموني -قيرفصلا ةروث - ةالولاو حعفلا 11

 ام ؟



 فري د يح ع ع ع ع ع ع ع حج نيرم ونب - نودحوملا - نوطيارملا - +

 كلا 0 0 ا ع ع ع ا نويولعلا - ةيفوصلا قرطلا -- نويدعسلا - ه

 يصل ا ا ا ا ا ا ىبرغملا عمججملا : ىناثلا لصفلا

 ا ا ا ا 0 ا ا ا ناكسلا رصانع - ١

 اوه ع ص م ل م ل م رن م ف و رن لاقدر د. دم ردع د. دم دروع و راق عام دم امام ةسيعملا - ا“

 مل م لا مم ةأرملا - ىقيسوملا - هقّرلا - ءارثلا ب
 ضلال د ا ا ا ا ا ةيرهاظلا - ةلزتعملا -- ةيرفصلا -- ةيكلاملا - ع

 ارا للترم اء نر مال اع مال مدل اع جاو عاق اقام ةفوصتملا -- داهزلا - ه

 ا اا ا داهزلا ([
 751 م م ل م ل نر رار ا. ار ام د. اراء ام عار دع اق دم دعو مال عار ةفوصتملا (بإ

 رف رفا 7 ا ا ا ا ا ا ةفاقثلا : ثلاثلا لصفلا

 ومن - ملعلا رود - نوملعمو مالسالل نورشان نوحتاف : ةيملعلا ةكرحلا - ١

 ريا ا ا ع ع ةيملعلا ةكرحلا

 سالالا 2 م ا م ا م ا م م م ع ا ع ع ع م ع لف لئاوألا مولع - ؟

 #88 م م م م م ل م ماما ع م لال عام مف ةغالبلاو ضورعلاو وحنلاو ةغللا مولع - م

 مغ م م م مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع - ؛

 نسل ا ا ا ل اح خيراتلا - ه

 عال لل ل ل ل م م ل م ءارعشلاو رعشلا طاشن : عبارلا لصفلا

 إلا ل ءارعشلا ةرثك - ىصقألا برغملا برعت - ١

 ل ااا 0 لاجزألاو تاحشوملا ءارعش - ؟
 مما روكاز نبا « غابصلا نبا « ةلْرَغ نبا : تاحشوملا ءارعش ((

 0 ا لا ىزاتلا عاجش نبا ؛ ريمع نبا : لاجزألا ءارعش (ب)

 : ىلازوملا « نانا دبع نبا « ىوارجلا « سوبح نبا ؛« عابتز نبأ : حيدملا ءأرعش - ا"

 #8 ف ىتانعوبلا « ىغوغدلا ؛ ىضاقلا نب دمحأ

 تنسف 0 ا ا يح ع ع ع يي ءاجحلاو رخفلا ءارعش - عغ

 درا 0 0 ا ع ع ع ع ىلذاشلا : رخفلا ءارعش 6

 دما 0 0 ا ا ع ع ع يي يي 0 ءاجحهلا ءارعش (ب)

 48.0.0. نانولا نبا « ىزوزلملا زيزعلا دبع : ىميلعتلا رعشلاو ءارعشلا - ه



 هالاع ام اء اع ام ام ا. دعاء ان اع ام ءارف ءارعشلا نم فئاوط : سماخلا لصفلا

 ةماعلا ىملسلا رمع « ىدحوملا عيبرلا وبأ : لزغلا ءارعش - ١

 0 ا ا ا ىلاتشفلا زيزعلا ديع : فصولا ءارعش - ؟

 دوعسم نب نسحلا : ىسويلا ىلع وبأ ٠ ىئانزجلا بيعش نبا : ءاثرلا ءارعش - ٠
 هم اءام م ماما. اجار او ءر ار دفان عاق دوام دعاماف فوصتلاو دهزلا ءارعش -- +

 ءقام مام م اة دوام اء دق درار اندم ا.اع اعادة دة اعاف دهزلا ءارعش (1)

 هعمل م امان عام مام ام هاف دع ام واعف ىلغا نبا : فوصتلا ءارعش (ب)

 ةماعلا لحرملا نب كلام « ةزابح نب كوميم : ةيوبنلا حئادملا ءارعش - ه

 ءام ا. دم د. ا. ار ده دعام وار دراعه ءاع دعا. عاق هبانكو رشدلا : سداسلا لصفلا

 0 ا ظعاوملاو بطخلا - ١
 0( ل ةيناويدلا لئاسرلا - ؟
 0 ةيصخشلا لئاسرلا - “٠
 تالحرلاو تاماقملا سل

 ءماءام ام اء مام لام ا ءلام ا ءاق مال اء اة دة ماع عاق اءاقي تاماقملا (1)

 ةلح-ر م ىشايعلا ةلحر 6 ىردبعلا ةلحر 6 ديصر نبا ةلحو : تاالح لا ب

 هاش ها. ه ىسانكملا نامثع نب لمح ةلحر ع ىناسغلا ريزولا ةلحر ع رصان 7

 هاش م م اس عام معا. امام ا .املا» ىملعلا بيطلا نب دمحم « ىلاتشفلا ىلع نب دمحم

 مام لال ا ءام اء اما ءان فان اء عاج اء احق خيراتلاو ةيفارغجلا : لوألا لصفلا

 0 ا ا ةيفارغجلا - ١
 ع سه هع د هاه ها ها هاا هل هل اهلا هل »ا سل هلا هلا نه هلا ه هل واه هل هلا هلا سلا »لا ولا »ب , خيراتلا - ؟

 ءاع اف دل مال اه وانا دى در اء الاقدم ام ع اعف ةفافثلاو عمتجملا : ىناثلا لصفلا

 اع امج اء اء ان م لل لن مه م راء م ع ع فار ع م ار ثادق دع اع مال اعلاو عمتجملا - ١

 هادو هم او و اع ماو ها عام عاف ع هع اهلا# ةيبرعلا لقعملا لئابقو ةجاهنص 1١١(

 هام الان او ار ام ام دار نام دع دم جعل اع اق عاق عاق عارف ىعارملاو عوررزلا بو

 هام ما. م ا وام م اه ا ءان د. ده اماه د. دن عاده ده د. دعافاه عداه هه ةراجتلا ج)

 هج 10آباا -<ش1 تلا 4اس #١ 00 للا #00 9# 0# قل #ولا اا اأ ا#ح# اقل # ا ا#ل # #0 أع

 هام ام ار رامون ا. ا ءاراو عاق نام عاف د افالم دم اق اق اعف ةيودب ةأيح (د)

 اب/ و

 ةحفصلا

 ا 2-7
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 ملا ا ا ا ا ا ل ا ا حي يح يح ع ع ع ع ع ع م ا ل ل ةفاقعلا - ©

 ا ا ا ا ا ا ريبك ىميلعت ىنيد طاشن ١)1(

 0 ا ا ا ا يا خويشلاو بالطلاو ميلعتلا (ب)

 هه م.م ل ةلوادتلا حورشلاو نوتملاو بتكلا تاهمأ (ج)
 ل ا ا ا ا ا ا ءاملعلا مالعا (د ١

 ا ا ا ا ا ع ع ءاهقفلاو نوثدخخلاو نورسفملاو ءارقلا (ه)

 ا ا ا ا ا ا ا نيملكتملاو ةاحنلا مالعأ (و ١

 هديه وإ# لام ل م اء ار رار ار ا ءاعاء د. اء ام اعاق ءارعشلاو رعشلا طاشن : ثلانلا لصفلا

 تأالإلا م60 6 ا. م ل م رار ا .ام اء اماق در دفان دق داق دع دق دع عار اقام ايناتيروم برعت - ١

 ه9 ىولعلا ليلجلا دبع نب مرح «ىناميدلا ىلاديلا دمحم .هكزار نبا : يدملا ءارعش - ؟

 هر6ع-هآلالا م.م م نر ل م م ل هن اء ال ار دة دن دن دة راء لاء اقر ءاجحلاو رخفلا ءارعش - م

 هالا/ .... ىرييبالا ىديس نب دمحم « نوب نب راتخملا : رخفلا ءارعش ()

 تما لم ل م ل ل م ل م ل م م ل هنا م لة ماث م ءلابف ءاجحلا ءارعش (ب)

 نان ا د ا ع ع ع ع ع ع ىولعلا بيب دمحأ نب باب : ءاثرلا ءارعش - ؛:

 للسلع ءارعشلا نم فئاوط : عبارلا لصفلا

 ه31 لضافلا ىوقي « ىبوقعيلا ةبلطلا نب دمحم « ىنسحلا لوحألا : لزغلا ءارعش - ١

 0 د ا ا ا ع ع ع دس خيشلا « ىتنكلا راتخملا : فوصتلا ءارعش - ؟

 دمحم نب دمحم « ىبوقعيلا داوجلا دمحا مب دولوم : ةيوبنلا حئادملا ءارعش - 8

 لا ل ل يل ل ل لبنح نب دمحم ع ىولعلا

 1963 .ا.ا م لم .ناءق مدع نافارا م قاف هع اق دءاثاف ىميلعتلا رعشلاو ءارعشلا - ؛

 تادوسلا : عبارلا مسقلا

 هس م ع م ل م ع م م لا خيراتلاو ةيفارغجلا : لوألا لصفلا
 نى ل ا ا ا ا ا ا ع ا يا ا ا ةيفارغجلا - ١

 كاي ا ا ا ا ع ع ع ع ع ا ع خيراتلا - ١

 نري ب 0 ل ع ع ع ع ا ةميدقلا روصعلا ىف نادوسلا 1١(

 #11 ا... م مل 0 ا ةيمالسالا روصعلا يف نادوسلا (ب)

 قررا 0 يل ا ل ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي جنوفلا ةلود -- ©

 قي ع ع ماع م ماء ملف ليعامسإ دهع - نادوسلاو ىلع دمحم - ؛
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 ىشياعتلا هللا دبع هتفيلخ - ىدهملا ةكرح - ه
 نادوسلا ىف ىزيلجنإلا ىرصملا ىئانثلا مكحلا - 5

 ةماعلا مم م م م مل ةفاقثلاو عمتجملا : ىناثلا لصفلا

 ىنادوسلا عمتجملا -أ1

 ةماع ةيفوص ةعزن ) ١(

 فوصتلا ىف اهتناكمو ةأرملا (ب)
 ةينيدلاو ةيقلخلا ةيبرتلاو فوصتلا (ج)
 ةديدج ةيفوص قرط (د )

 ةتسلا اهؤدابمو ىدهملا ةوعد (ه)
 ةفاقثلا - *

 دجاسم - اياوز - بيتاتك (أ)

 نويرصم ءاملعو نويرهزا نوينادوس مج) :
 هققوتو ثيدحلا ىندملا ميلعتلا (د١

 ... . ثيدحلا ىدملا ميلعتلا ةدوعو ىنيد لهعم ءاشنإ عه)

 ءارعشلاو رعشلا طاشن : ثلاغلا لصفلا

 نادوسلا برعت - ١

 ١١0000آش "رشا ص 0000 سا 0000و 000000كت.4184

 00 ا ل جنوفلا دهع ىف ةطيشن ةيملع ةكرح ب)

 مشاه نامثع « ىنادوسلا ىوالسلا ىبحي خيشلا : ةسامحلاو رخفلا ءارعش - '"'

 ءاثرلا ءارعش - ؛

 ىسايعلا كديعس لمح خيشلا ه دارفألا ءانر ١(

 ندملا ءاثر (ب)
 ءارعشلا نم فئاوط : عبارلا لصفلا

 كه ا ا فس شل ا ل

 ةحفصلا
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 ١ - فيفعلا ىرذعلا هلزغو مشاه دمحأ مساقلا وبأ خيشلا :فيفعلا لزغلا ءارعش 77<

 رداقلادبع ملاص هانبلا هللادبع خيشلا :نمزلا نم ىوكشلاو فينعلا دقنلا ءارعش - ؟ 78<
 هد سه ا سا سلا سلا سلا سل هل سلا سل هسا وس ها سل ها # فوصتلا ءأرعش ع 7“

 ها نمحرلا دبع هلل كيع خيشلا 1 ىرهزألا رمع خيشلا :
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 رادلاب ةعوبطم فلؤملل بتك

 رركلا نارقلا ريسفت ىف زيجولا «

 راصق روسو نمحرلا ةروسو
 تاحفص ٠# 54 ةعبارلا ةعيطلا ةساردو ضرع

 ىبرعلا بدألا خيرات ىف

 ةحفص 5175 ةرشع ةعباسلا ةعبطلا

 ىمالسإلا رصعلا ©
 ةحفص 5؟”١1 ةرشع ةعبارلا ةعبطلا

 لوألا ىسابعلا رصعلا ©
 ةحفص هال" ةرشع ةئلاثلا ةعبطلا

 ىناثلا ىسابعلا رصعلا ه©
 ةحفص "هال ةعساتلا ةعطلا

 تارامالاو لودلا رص ©

 ناريإ - قارعلا - ةيبرعلا ةريزجلا

 ةحفص "4 ةئلاثلا ةعبطلا

 تارامالاو لودلا رصع ه©

 ةحفص ه5 ةئلاثلا ةعبطلا ماشلا

 ةح فص © هذ ةئلاغلا ةعيطلا 0

 ةحفص هه" ةينأثلا ةعبطلا سندنالا

 ةياقص - سنوت - ايبيل
 هحفمص 151 ىلوالا ةعبطلا

 نادوسلا - ايناتيروم - ىصقألا برغملا - رئازجلا
 ىلوالا ةعبطلا

 ةييدألا تاساردلا ةبتكم ىف

 ةحفص ه4 ةرشع ةينأثلا ةعبطلا

 ىبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا
 ةحفص 1٠٠١ ةرشع ةيداحلا ةعيطلا

 ىومألا رعشلا ىف ديدجتلاو روطعلا
 ةحفص 74٠ ةرشاعلا ةعبطلا

 رصاعملا ىبرعلا رعشلا ىف تاسارد

 ةحفص ١791٠ ةعساتلا ةعبطلا

 ثيدحلا رصعلا رعاش ىقوش

 ةحفص ؟81 ةرشع ةئلاثلا ةعبطلا

 رشم ىف رصاعملا ىبرعلا بدألا

 ةحفص ١٠١8 ةرشاعلا ةعبطلا

 ثيدحلا رعشلا دئار ىدورابلا
 ةحفح ١8 ةرشاعلا ةعبطلا

 رصعل ةكمو ةنيدملا ىف ءانغلاو رعشلا

 ةيمأ ىب
 ةحفص 75 ةسماخلا ةعبطلا

 : ىدذألا ثحبلا

 هرداصم - هلوصأ - هجهانم - هتعيبط
 ةحفص ال8 ةسداسلا ةعطلا

 روصعلا رم ىلع ةيبعشلا هعباوطو رعشلا ©
 ةحمص ؟6“+ ةيناثلا ةعبطلا

 ةغللاو رعشلاو ثارتلا ىف ©

 ىف

 ةحفص ١15 ىلوألا ةعبطلا

 ىبدألا داقنلا 8 6

 ةحفص "خو ةنماثلا ةعرطلا



 هدقنو رعشلا ىف لوصف 6

 ةححفص م. ةئلاثلا ةعبطلا

 خيراتو روطت : ةغالباه
 ةحفص 4. ةعساتلا ةعبطلا

 ةحفص ا“ ةعباسلا ةعبطلا

 وحنلا كيدجته
 ةحفص 787 ةعبارلا ةعبطلا

 عم اثيلحر اًميدق ىميلعلا وحنلا ريسيته

 هديدجت جهن
 ةحفص ؟8١ ةيناثلا ةعبطلا

 ةيوغل تاريسيته

 ةيماعلا تافيرحته
 ةحفص ٠١ ىلوالا ةعبطلا

 ىبرعلا ركفلا غباون ةعومجم ىف

 تويز نبأه

 ةحفص ١؟14 ةرشع ةيداحلا ةعطلا

 » ةلسلس ىف

 ةسماخلا ةعطلا داقعلاه

 ىبرعلا رعشلا ىف ةلرطبلاو
 ةينأثلا ةعبطلا

 "ا": / 59/١

 ىبرعلا بدألا نونف ةعومجم ىف
 ءاشرلا ©

 ةحفص 1١7 ةعيارلا ةعيطلا

 ةماثملاه

 تاحفص ٠١4 ةسماخلا ةعبطلا

 اقنلا ©

 ةحفص ١١7 ةسماخلا ةعيطلا

 ةيصخشلا ةمجرتلاه

 ةحفص ١77 ةعبأرلا ةعيطلا

 تالحرلاه

 ةحفص 1178 ةعيارلا ةعبطلا

 ققحما ثارتلا ىف
 ديعس نبال برغملا لح ىف برغمللاه

 هحفص 545/ ةعبارلا ةعيطلا - لوألا ءزجلا

 ةحفص ا/؟ ةعبارلا ةعيطلا -- ىناثلا ءزجلا

 كاهاجم نبال تاءارقلا ىف ةعبسلا باتكه

 ةحفص ا/8/. ةتلاثلا ةعبطلا

 ةاحبلا ىلع درلا باتكو
 ةحبفمص ١67 ةنلاثلا ةعبطلا

 ريسلاو ىؤاغملا راصتخا ف رردلاه

 ربلأ دبع نبال
 هحفص ؟ه1 ةئلاثلا ةعبطلا

 ع أرقا

 ةيناقلا ةعبطلا رصم ىف ةهاكفلاه

 ةيناثلأ ةعبطلا )١( ىعمه

 ىلوألا ةعبطلا (5) ىعمه
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